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Sambutan dari Kementerian Sosial
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas
limpahan rahmat dan perkenan-NYA, sehingga Buku tentang ldentifikasi dan
Rujukan bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia. Panduan Untuk Petugas
Garis Depan dan Tim Multi Disiplin Tingkat Desa ini berhasil diterbitkan oleh
NEXUS Institute dan diharapkan dapat menjadi acuan/rujukan untuk meningkatkan
kapasitas (capacity building) bagi para penyintas korban perdagangan orang di garis
depan dan di tingkat desa dalam melakukan identifikasi terhadap korban dan
memastikan ketersediaan akses layanan rujukan bagi korban perdagangan orang.
Desa dan keluarga adalah entitas yang sangat penting dalam mencegah terpaparnya
korban perdagangan orang dari hulu sebelum permasalahan menuju ke hilir. Terbitnya
buku ini mempunyai tujuan penting yaitu sebagai salah satu pegangan bagi tim untuk
membantu mengidentifikasi dan merujuk korban perdagangan orang mendapatkan
akses terhadap layanan oleh instansi/lembaga terkait.
Kami menyadari sekaligus mengapresiasi bahwa NEXUS Institute selama ini telah
banyak melakukan penelitian dan pendalaman terhadap persoalan perdagangan orang
(Trafficking) di Indonesia.
Buku ldentifikasi dan Rujukan bagi Karban Perdagangan Orang di Indonesia. Panduan
Untuk Petugas Garis Depan dan Tim Multi Disiplin Tingkat Desa ini diharapkan dapat
menjadi pedoman dan referensi bagi berbagai pihak baik terutama bagi para penyintas
korban perdagangan orang di garis terdepan (front line) di tingkat desa dan
memberikan mekanisme rujukan bagi korban perdagangan orang agar mendapatkan
akses layanan oleh instansi/lembaga terkait.
Dengan diterbitkannya buku tentang ldentifikasi dan Rujukan bagi Korban Perdagangan
Orang di Indonesia. Panduan Untuk Petugas Garis Depan dan Tim Multi Disiplin
Tingkat Desa ini, diharapkan para penyelenggara dapat melaksanakan secara optimal
dan penuh komitmen untuk melakukan identifikasi dan rujukan terhadap korban dan
memastikan korban perdagangan orang mendapatkan akses layanan kepada
instansi/lembaga terkait sesuai aturan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan standar
yang sudah ditetapkan dan memastikan hak-hak korban terpenuhi sehingga terbebas
dari ancaman Trafficking kembali ( Retrafficking ).
Demikian harapan kami semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayahNYA kepada kita semua, Amin.
Jakarta
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
dan Korban Perdagangan Orang
Kementerian Sosial RI

DR. SONNY W. MANALU, MM
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Sambutan dari NEXUS Institute
Identifikasi korban perdagangan orang di tingkat desa adalah bagian yang sangat
penting dalam usaha melawan perdagangan orang di negara manapun. Hal ini
seringkali menjadi langkah pertama bagi korban untuk menerima bantuan dan
perlindungan yang dibutuhkan setelah menderita akibat eksploitasi perdagangan
orang. Sepanjang kinerja kami di Indonesia, kami belajar bahwa banyak korban
perdagangan orang tidak teridentifikasi sehingga tidak dapat mengakses hak atas
bantuan dan perlindungan. Banyak korban kembali ke desa dan tidak pernah
diidentifikasi. Korban perdagangan orang memerluka n dan berhak mendapatkan
informasi yang jelas, konkrit dan dapat dimengerti tentang bantuan yang tersedia di
kabupaten dan komunitas serta cara mengakses bantuan tersebut untuk pemulihan
dan berintegrasi setelah eksploitasi perdagangan orang. Panduan untuk petugas
garis depan dan Tim Multi Displin (TMD)di tingkat desa ini akan melengkapi TMD
di tingkat desa dengan informasi penting yang mereka butuhkan untuk
mengidentifikasi dan merujuk korban perdagangan orang.
Panduan ini dikembangkan dalam kerangka proyek NEXUS Institute untuk
meningkatkan identifikasi korban dan memperbaiki akses pengadilan pidana dalam
perdagangan orang di Indonesia, yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui
Program Asia-Australia melawan perdagangan orang/ Australia-Asia Program to
Combat Trafficking in Persons (AAPTIP). Kami berterimakasih atas prioritas
AAPTIP pada peningkatan identifikasi, bantuan dan akses keadilan bagi korban
perdagangan orang.
Panduan ini adalah hasil kolaborasi berbagai lembaga dan organisasi di Indonesi a.
Kami secara khusus berterimakasih atas kerjasama dengan Pemerintah Indonesia
khususnya Kementerian Sosial. Kami ingin mengakui pentingnya kontribusi
individu-individu dalam pengembangan panduan ini.
Dr. Sonny W. Manalu, MM (Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang), Drs. Dian Setiawan, MSi (Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi
Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan); Dra. Maimoon Mooduto
(Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan) dan Koordi nator RPTC
Bambu Apus Jakarta; Dra. Isnaini Dewi (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban
Perdagangan Orang); Drs. Bambang Soewignyo (Pekerja Sosial RPSW); Hasan Otoy
(Pekerja Sosial); Sri Mulyani R (Pekerja Sosial); Ajeng Karuniasari T, S.Psi, Ahmad
Sahidin, S.ST, M. Kesos, dan Untung Aji Pramono, S.ST (Staf Sub Direktorat
Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan); Priska
Suryatin, S.ST , Aryana (Staf RPTC Bambu Apus Jakarta); and June E Sima njuntak,
AMKp, S.Psi. (Staff Sub Direktorat Rehabilitasi sosial untuk korban perdagangan
orang dan korban kekerasan).
Kami juga berterimakasih pada pemerintah di di berbagai tingkatan di Kabupaten
Sukabumi, Cianjur dan Cirebon atas kerjasamanya dalam proyek percobaan ini.
Termasuk didalamnya Kepala Desa Jambenenggang, kecamatan Kebon Pedes
Kabupaten Sukabumi ; Kepala Desa Sukamaju, kecamatan Cibeber kabupaten
Cianjur dan Kepala desa Babakan Gebang kecamatan Babakan Kabupaten, Cirebon.
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Terimakasih juga kami sampaikan kepada instansi pemerintah dan pemangku
kepentingan masyarakat sipil di Cianjur, Cirebon dan Sukabumi yang berperanserta
dalam diskusi terfokus tingkat kabupaten untuk membahas proses identifikasi dan
rujukan seerta akses keadilan dan kesempatan bantuan. Di Cirebon: DPPKBP3A
Kabupaten Cirebon, Dinas sosial ; Dinas Kesehatan ; UPPA Polres Sukabumi; RSUD
Waled Kabupaten Cirebon; P2TP2A Kabupaten Cirebon; Sekretariat gugus tugas
Anti perdagangan orang Kabupaten Cirebon; FWBMI Cirebon; WCC Balqis dan
SBMI Cirebon. Di Sukabumi: P2TP2A Kabupaten Sukabumi RPTC Kabupaten
Sukabumi; LK3 Kabupaten Sukabumi, Dinas Tenaga Kerja; DP3A Kabupaten
Sukabumi ; FORWA; dan SBMI Sukabumi. Di Cianjur: P2TP2A Kabupaten Cianjur ;
Dinas Sosial; Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur; Dinas Tenaga Kerja ; DP2KB
Kabupaten Cianjur; UPPA Polres Cianjur; PKK Kabupaten Cianjur dan SBMI
Cianjur.
Panduan ini telah ditinjau, dicoba dan diperbaiki oleh 33 anggota dari tiga tim multi
disiplin di Desa Jambenenggang (Kabupaten Sukabumi); Sukamaju (Kabupaten
Cianjur); dan Desa Babakan Gebang (Kabupaten Cirebon). Anggota dari ketiga TMD
percobaan ini mewakili lembaga dan organisasi sebagai berikut: kepala -kepala desa
dan administrasi desa ; Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga ), PKH (Program
Keluarga Harapan), SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia ), SKBM (Solidaritas
Keluarga Buruh Migran), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Posyandu (Pos
Pelayanan Terpadu), Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat ), Karang Taruna
(organisasi kepemudaan tingkat desa), FWBMI (Forum Warga Buruh Migran
Indonesia ), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Bhabinkabtibmas
(Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ), , PAUD
(Pendidikan Anak Usia Dini), Babinsa (Bintara Pembina Desa ), RT (Rukun
Tetangga), Kepala dusun (Head of hamlet), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa )
dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Sebagai tambahan, panduan ini telah ditinjau dan divalidasi oleh UPPA Polres
Cianjur dan Cirebon serta Polresta Sukabumi.
Kami berterimakasih kepada rekan-rekan di AAPTIP atas tinjauan pada panduan
ini: Fatimana Agustinanto (Koordinator Program Indonesia); Hera Shanaj
(Penasehat Dukungan Korban Regional ); Gina Nott (Penasehat hukum
Internasional); Froniga Greig (Penasehat Gender); Sean McKenna ( penasehat
Investigasi ); Willem Pretorius (Deputi Ketua Tim); Sophie Pinwill (Penasehat
Monitoring dan Evaluasi Regional ); Kevin Carty (Penasehat Internasional
Indonesia) dan Erwien Temasmico (Staff Monitoring dan Evaluasi
Indonesia).terimakasih juga kepada Floryda Dame (Manager Program Keuangan
dan Administrasi Indonesia) dan Esa Pratomo (Asisten Program) atas bantuan dan
dukungannya dalam publikasi panduan ini.
Akhirnya, saya ingin menghargai dan berterimakasih kepada tim proyek NEXUS
Institute atas kinerja mereka dalam mengembangkan, menco ba dan mengadaptasi
panduan ini; Rebecca Surtees, Suarni Daeng Caya, Laura S. Johnson, Thaufiek
Zulbahary dan Maria Antonia Di Maio.
Panduan ini didasari penelitian yang mendalam dan independen, dengan perspektif
yang menyeluruh tentang perdagangan orang dan proses public/ privat yang
kolaboratif dan inlkusif ± merefleksikan visi utama dari pendekatan NEXUS untuk
mencpai perubahan yang sistemik untuk memperbaiki kehidupan korban
perdagangan orang. Kami dengan tulus berharap bahwa panduan ini menjadi yang
pertama dari banyak panduan edisi lainnya, dengan aplikasi dan pengalaman yang
berkembang, edisi yang baru akan semakin menjadi alat yang penting dalam
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melakukan identifikasi dan rujukan korban perdagangan orang, serta berkontribusi
kepada perbaikan perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia di masa
depan.
Stephen Warnath
President, CEO dan Pendiri
NEXUS Institute
www.NEXUSInstitute.net
@NEXUSInstitute
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1. Latar Belakang
1.1 Tentang panduan
Identifikasi dan rujukan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perdagangan
orang di Indonesia. Korban perdagangan orang dapat mengakses haknya sebagai korban
kejahatan dalam mendapatkan bantuan maupun akses akan keadilan Identifikasi korban
merujuk pada proses dimana orang yang diperdagangkan diidentifikasi secara resmi sebagai
"korban perdagangan orang" oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan hal
tersebut. Biasanya pihak yang memberikan status formal sebagai korban perdagangan orang
adalah otoritas pemerintah (misalnya penegak hukum, dinas sosial, jaksa). Namun demikian
sebagian korban perdagangan orang dapat diidentifikasi secara informal atau tidak resmi
(dan dibantu) oleh LSM tetapi tidak diidentifikasi atau diakui secara formal oleh
pemerintah.
Identifikasi korban dapat melibatkan beberapa institusi dan lembaga, bergantung pada
konteks (misalnya di tempat terjadinya eksploitasi terhadap korban, di perbatasan, di
fasilitas tahanan, di masyarakat tempat tinggal korban) dan tahapan dari proses (sebelum,
selama atau setelah eksploitasi) pelaksanaan pengidentifikasian tersebut. Diperlukan adanya
panduan dan prosedur guna memastikan pengidentifikasian dan rujukan korban
perdagangan orang berjalan dengan baik dan menjamin adanya kerja sama dan koordinasi
yang efektif antar berbagai pihak dan lembaga terkait dalam proses identifikasi dan/rujukan
tersebut.
Walaupun banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, mengakui pentingnya identifikasi
(dalam kerangka perlindungan korban dan
Kotak #1. Tujuan panduan
penuntutan pelaku perdagangan orang),
identifikasi korban perdagangan orang
Panduan ini akan memberikan TMD:
masih tergolong lemah. sejumlah besar
korban perdagangan orang asal Indonesia
1. panduan langkah demi langkah
(khususnya yang diperdagangkan untuk
pelaksanaan identifikasi awal dan
kerja paksa dan korban laki-laki) tidak
rujukan segera bagi orang yang
teridentifikasi secara formal di luar negeri
diduga sebagai korban
dan mengakibatkan mereka ditahan atau
dideportasi. Mereka tidak diperiksa (tidak
2. informasi mengenai proses
dilakukan pemeriksaan terhadap mereka)
identifikasi, rujukan, Bantuan, dan
ketika dipulangkan ke kampung halaman
menjadi saksi/korban untuk
mereka di Indonesia. Akibatnya, mereka
disampaikan kepada orang yang
tidak menyadari dirinya telah menjadi
diduga sebagai korban.
korban TPPO dan tidak menyadari bahwa
mereka berhak mengakses layanan dan
mengambil langkah hukum.1
Bahkan, banyak korban perdagangan orang di Indonesia yang pulang ke keluarga dan
kampung halamannya tanpa mendapatkan bantuan atau dukungan apapun. Ketika mereka
berkeinginan untuk diidentifikasi sebagai korban pun, penelitian yang sama menunjukkan
para petugas di garis depan memiliki kapasitas yang masih terbatas dalam melakukan
pemeriksaaan awal dan merujuk korban untuk mendapatkan layanan yang mereka
butuhkan.2 Jika saja mereka bisa dilatih dan dilengkapi dengan keterampilan dan perangkat
1 Surtees, R., L. S. Johnson, T. Zulbahary and S. Daeng Caya (2006) Going home. Challenges in the Reintegration
of Trafficking Victims in Indonesia. Washington, D.C.: NEXUS Institute.
2 Petugas di garis depan mengacu pada para profesional yang paling mungkin bertemu dengan orang-orang yang
diperdagangkan pada awal kejadian. Ini mungkin termasuk penegak hukum, aparat pengawas tenaga kerja,
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yang memadai, individu dan lembaga di tingkat masyarakat desa memiliki potensi ideal
untuk dapat berkontribusi dalam keberhasilan identifikasi awal dan rujukan korban
perdagangan orang dari Indonesia.
Panduan ini akan membantu pemangku kepentingan di tingkat desa membantu
pengidentifikasian awal dan rujukan korban (laki-laki dan perempuan dewasa dan anakanak, memberikan keahlian dan pengetahuan bagi pemangku kepentingan di tingkat desa
untuk mengidentifikasi orang-orang yang diduga sebagai korban dan merujuk mereka untuk
mendapatkan bantuan dan identifikasi korban secara formal. Tujuannya adalah
menyediakan hal-hal berikut kepada TMD:
1. Panduan praktis langkah demi langkah dalam identifikasi awal dan rujukan bagi
orang yang diduga menjadi korban kepada mereka yang mungkin berhadapan
dengan korban perdagangan orang di wilayah desa.
2.

Informasi yang konkrit dan tersedia mengenai proses identifikasi, bantuan rujukan
dan menjadi saksi/korban, sehingga mereka dapat menjelaskan prosedur serta risiko
dan manfaat yang terkait dengan proses-proses tersebut.

Hal sangat penting yang harus
Kotak #2. Prinsip utama panduan
diperhatikan dalam proses identifikasi
identifikasi dan rujukan untuk Tim Multi
dan rujukan adalah bahwa hak,
Disiplin (TMD)
pendapat dan martabat korban
perdagangan orang dihargai oleh para
Prinsip #1. Jangan membahayakan
individu, organisasi atau lembaga yang
terlibat. Sudut pandang ini ± termasuk
Prinsip #2. Persetujuan terinformasi
permasalahan penting agar jangan
membahayakan/merugikan,
Prinsip #3. Kerahasiaan dan privasi
persetujuan atas dasar informasi,
kerahasiaan dan privasi, kepekaan,
Prinsip #4. Kepekaan, penghargaan dan nonpenghargaan, non-diskriminasi,
diskriminasi
keamanan dan keselamatan,
keterlibatan korban, tepat waktu,
Prinsip #5. Keamanan dan keselamatan
perlakuan dan layanan individu,
perlindungan anak dan memastikan
Prinsip #6. Keterlibatan korban
kepentingan anak , menjadi dasar dari
semua aspek dalam panduan ini, dan
Prinsip # 7. Tepat Waktu
selanjutnya bagi Tim Multi Disiplin
(TMD).3 Prinsip-prinsip utama
Prinsip #8. Perlakuan dan layanan individual
iniharus selalu diingat dan
diterapkan ketika
Prinsip #9. Kepentingan terbaik bagi Anak
mempertimbangkan pengambilan
keputusan atau tindakan terkait
Prinsip #10. Kepentingan terbaik bagi anak
dengan orang yang diduga sebagai
korban perdagangan orang,
termasuk keluarga mereka dan individu lain yang mungkin terkena pengaruhnya.
Dalam membantu TMD mengidentifikasi dan mengkaji semua pertimbangan terkait
yang seharusnya menjadi panduan bagaimana mereka bertindak sesuai dengan
prinsip-prinsip d dokumen ini juga disertakan kode etik yang menjabarkan standar
minimum perilaku.4 Sementara persyaratan dan langkah yang dianjurkan dalam panduan

pengacara imigrasi, petugas perbatasan, staf penerima aduan, staf medis, organisasi penjangkauan (misalnya, di
lokasi prostitusi atau di tempat kerja), pekerja sosial, tokoh masyarakat dan sebagainya.
3 Ini disebutkan dalam Bagian 7: Prinsip-prinsip dan pendekatan dalam identifikasi dan rujukan korban.
4 Silakan buka Bagian 7: Prinsip-prinsip dan pendekatan dalam identifikasi dan rujukan korban.

9

ini ditujukan pada terduga korban, kita menggarisbawahi isu-isu khusus yang terkait dengan
kebutuhan dan hak anak.
Panduan ini didasarkan pada standar internasional untuk praktik terbaik dalam
identifikasi dan rujukan korban perdagangan orang setidaknya Konvensi ASEAN
tentang Perdagangan Orang serta standar nasional yang disarikan dari kerangka
kebijakan dan hukum di Indonesia terkait dengan permasalahan perdagangan orang
± khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang dan Prosedur Operasional Standar tentang Layanan Terpadu bagi
Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.5 Panduan ini juga
menjabarkan upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti lembaga
atau badan negara, lembaga atau badan internasional, LSM dan para ahli individual
yang telah menciptakan perangkat anti perdagangan orang guna membantu
meningkatkan identifikasi dan perlindungan bagi korban perdagangan orang di
Indonesia dan secara lebih luas lagi.6
Panduan ini dirancang guna meningkatkan identifikasi korban perdagangan orang
secara aktual. dengan membantu upaya yang dilakukan oleh tim multi disiplin yang
berbasis di desa, maka mereka akan memiliki potensi untuk melakukan upaya
pencegahan terjadinya perdagangan orang dan bentuk kekerasan lainnya di
masyarakat karena tim ini dapat bertindak sebagai pusat rujukan bagi para individu
yang membutuhkan bantuan dan bimbingan dan kemudian merujuk mereka untuk
mendapatkan layanan yang sesuai sebelum tindak kekerasan tersebut terjadi atau
menjadi semakin buruk.

1.2 Untuk Siapakah Panduan Ini?
Panduan ini disusun dalam konteks proyek untuk meningkatkan identifikasi korban
perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja melalui mobilisasi
pemangku kepentingan berbasis desa.yang diterapkan di tiga kabupaten di Jawa
Barat7 Di setiap desa, tim multi disiplin yang terdiri dari berbagai bidang profesi dan
keahlian8 telah dibentuk dan diberikan pelatihan tentang cara melakukan identifikasi
dan merujuk seseorang yang diduga sebagai korban perdagangan orang, khususnya
dengan indikator mengalami eksploitasi tenaga kerja.9
Panduan dipergunakan oleh para anggota tim multi disiplin berbasis desa yang dalam
pekerjaannya mungkin akan bertemu dan berbincang dengan terduga korban
perdagangan orang. Panduan ini diperkaya dengan kerja langsung dan pengalaman
para anggota tim multi disiplin yang bekerja di komunitas yang melaksanakan
program dan telah diperbaharui secara berkala dengan pembelajaran yang
didapatkan dari tahap percobaan.
Peraturan diadopsi dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010)
tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
6 Pasal 14(1) semua pihak menyusun panduan atau prosedur untuk identifikasi korban perdagangan orang
secara layak dan jika sesuai dapat bekerjasama dengan organisasi layanan korban non pemerintah yang relevan.
7 Nama proyek: Meningkatkan Indentifikasi dan Akses Korban terhadap Peradilan Pidana dalam Kasus
Perdagangan Orang di Indonesia didukung oleh Pemerintah Australia melalui Australia-Asia Program to
Combat Trafficking in Persons (AAPTIP).
8 Ini mencakup, misalnya, staf medis, administrator, guru, polisi, termasuk para individu lainnya yang aktif
dalam lingkup masyaarakat dan memiliki kemungkinan me nemukan korban perdagangan orang di wilayah
perdesaan (misalnya, LSM, tokoh agama, organisasi perempuan seperti PKK, kelompok pemuda). Silahkan lihat
Lampiran#2: Peran, tanggung jawab dan kriteria TMD.
9 Panduan ini dapat ditransfer pada konsteks yang serupa untuk membangun kapasitas petugas profesional
garis depan di tingkat desa di komunitas lain di dalam (maupun di luar) Indonesia.
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Panduan ini juga dapat berguna bagi para pihak berwenang di tingkat nasional,
propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang akan menerima rujukan dari TMD
desa dan melaksanakan identifikasi formal korban perdagangan orang.
Panduan ini disusun berdasarkan pendekatan berbasis hak dan bersifat praktis,
namun sekaligus memberikan gambaran dan keterangan yang luas dan dapat
menginspirasi bagi para profesional yang terlibat dalam identifikasi dan rujukan
korban dalam konteks perdagangan orang.

1.3 Bagaimana mempergunakan panduan ini?
Panduan ini dibagi ke dalam delapan bagian utama dan lima lampiran yang isinya
dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
Bagian 1. Latar Belakang
Memaparkan latar belakang gambaran panduan ini bagi para petugas di garis depan
dan tim multi disiplin termasuk tujuan dari panduan ini dan target sasarannya.
Bagian 2. Tentang Perdagangan Orang
Bagian ini memberikan definisi perdagangan orang, menjelaskan siapa saja yang
dapat dianggap sebagai korban perdagangan orang danberbagai bentuk perdagangan
orang di Indonesia, yang biasa ditemukan dan negara tujuannya.
Bagian 3. Pengertian identifikasi korban
Bagian ini memberikan definisi identifikasi korban dan mendiskusikan mengapa
identifikasi korban sangatlah penting dalam melindungi korban perdagangan orang,
serta apa yang akan terjadi ketika korban perdagangan orang tidak teridentifikasi.
Bagian ini juga mencakup permasalahan yang biasa dihadapi oleh petugas garis
depan dalam pengidentifikasian korban.
Bagian 4. Cara mengidentifikasi korban perdagangan orang di
Indonesia
Bagian ini menjelaskan siapa yang dapat melakukan identifikasi korban di Indonesia
dan tahapan-tahapan dalam pengidentifikasian korban. Pada bagian akhir, terdapat
penjelasan mengenai peran dari tim multi disiplin berbasis desa dalam identifikasi
korban dan indikator tindak pidana perdagangan orang. Masalah-masalah khusus
terkait dengan identifikasi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang juga
didiskusikan.
Bagian 5. Bantuan dan rujukan korban perdagangan orang
Bagian ini menjelaskan cara merujuk korban perdagangan orang agar mendapatkan
bantuan dan penjelasan terperinci tentang layanan yang tersedia bagi korban
perdagangan orang, bagi korban yang bersedia menjadi saksi/korban di persidangan,
bagi pekerja migran yang telah kembali, dan bantuan sosial, termasuk untuk orangorang yang rentan secara sosial, korban kekerasan dan perlindungan anak. Bagian ini
juga mendiskusikan isu-isu khusus dalam hal bantuan dan rujukan untuk anak-anak
yang menjadi korban perdagangan orang.
Bagian 6. Menginformasikan jalur peradilan pidana kepada korban
perdagangan orang Bagian ini menjelaskan hak dan tanggung jawab saksi/korban
dan risiko yang mungkin harus mereka hadapi dalam proses peradilan. Bagian ini
menjelaskan cara merujuk korban dan memberikan keterangan kepada korban
tentang proses peradilan, termasuk pertimbangan khusus dalam kasus yang
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melibatkan anak serta menawarkan langkah demi langkah menjalani proses
peradilan.
Bagian 7. Prinsip dan pendekatan dalam identifikasi dan rujukan korban
Bagian ini menetapkan prinsip-prinsip utama dalam memandu pengidentifikasian
dan rujukan terduga korban perdagangan orang yang dilakukan oleh tim multi
disiplin dan menjelaskan kode etik tim multi disiplin.
Bagian 8. Kesimpulan
Bagian ini menyimpulkan keseluruhan panduan dan memandu TMD dalam
mengoperasionalkan tata cara pengidentifikasian orang yang menjadi terduga korban
perdagangan orang.
Lampiran-lampiran. Berisi enam lampiran berisikan informasi tambahan dan
sumber-sumber materi bagi TMD, seperti dijelaskan sebagai berikut:


Lampiran # 1. Komposisi Tim Multi Disiplin tingkat desa dan kriteria seleksi
anggota TMD



Lampiran #2. Formulir persetujuan untuk terduga korban untuk dibantu
oleh TMD



Lampiran #3. Persetujuan untuk mematuhi prinsip utama dan kode etik
TMD



Lampiran #4. Indikator perdagangan orang (untuk berba gai jenis
perdagangan orang)



Lampiran #5. Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)



Lampiran #6. Daftar penyedia layanan di Jawa Barat dan Jakarta



Lampiran #7. Daftar istilah dalam proses peradilan pidana



Lampiran #8. Sumber, referensi dan bahan tambahan terkait dengan
perdagangan orang
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2. Tentang Perdagangan Orang
2.1 Apa itu perdagangan orang10
Di Indonesia, perdagangan orang adalah tindak pidana yang ditetapkan dalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (nomor 21 tahun 2007). Dalam
Undang-Undang ini perdagangan orang didefinisikan sebagai:
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 1).11
Dalam penjelasan praktis, perdagangan orang terdiri dari tiga komponen utama yang
diilustrasikan dalam Diagram #1 di bawah. Masing-masing komponen tersebut harus ada
dalam kasus yang menimpa orang dewasa agar dapat dianggap sebagai kasus perdagangan
orang.



Komponen #1 adalah tindakan perdagangan orang yang artinya melakukan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau mengirim atau
menerima seseorang (di wilayah dalam negeri dan antar batas negara).



Komponen#2 adalah cara melakukan perdagangan orang yang mencakup
penggunaan kekerasan, penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan atau
kerentanan.



Komponen #3 adalah tujuan perdagangan orang, yang mencakup eksploitasi untuk
pelacuran, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa
perbudakan, penindasan, pemerasan, kekerasan fisik, kekerasan seksual atau
kekerasan terhadap organ reproduksi, dan untuk transplantasi organ.12 Termasuk
didalamnya tujuan eksploitasi.

Persetujuan seorang korban dewasa akan menjadi tidak relevan ketika salah satu cara yang
tertulis di atas sudah dipergunakan. Untuk korban anak, diilustrasikan di Diagram #2 di
bawah, pertanyaan mengenai persetujuan korban menjadi tidak relevan dengan atau tanpa
komponen cara. Eksploitasi apapun terhadap anak yang terjadi dikarenakan tindakan
yang tertulis di bawah (perekrutan, pemindahan dan seterusnya) otomatis merupakan
perdagangan orang.
10

Untuk bahan dan materi tambahan mengenai perdagangan orang, silahkan lihat Lampiran #8: Sumber,
referensi dan bahan tambahan mengenai perdagangan orang.
11 Definisi ini didasarkan pada dan sesuai dengan perundangan internasional terkait dengan tindak pidana
perdagangan orang seperti dijabarkan dalam Protokol PBB (2000) tentang Mencegah, Memberantas dan
Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya terhadap Perempuan dan Anak melengkapi Konvensi PBB
tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (kemudian disebut sebagai Protokol Perdagangan Orang PBB).
Walaupun Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007)
Indonesia tidak secara eksplisit menjabarkan mengenai ketidakterkaitan antara cara paksaan dan penipuan
dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, hal ini dicantumkan secara jelas dalam Pasal 3(c)
Protokol PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009 (UU No. 14).
12 Pasal.1(7), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nomor 21 tahun 2007)
(selanjutnya disebut sebagai UU 21/2007). Seperti disebutkan dalam Pasal 1 1(7) bahwa eksploitasi mencakup
tetapi tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang disebutkan di bawah ini. Bentuk-bentuk lain eksploitasi biasanya
mencakup: pernikahan paksa dan menjadi pengemis dan dilibatkan dalam tindak pidana. Lihat The Bali Process
(2015) Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking. Bangkok: The Bali Process.
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Perekrutan
atau
Pengangkutan
atau
Memindahkan
atau
Menampung
atau
Mengirim
atau
Menerima

1

+

Ancaman kekerasan
atau
Penggunaan Kekerasan
atau
Penculikan
atau
Penyekapan
atau
Pemalsuan
atau
Penipuan
atau
Penyalahgunaan Kekuasaan/ posisi
rentan
atau
Penjeratan utang
atau
Memberi bayaran / manfaat
atau
Mengambil keuntungan dari korban

1

Tujuan

Cara

Proses

Diagram #1. Perdagangan Orang Dewasa adalah13

+

Prostitusi
atau
kerja/layanan paksa
atau
perbudakan/ praktek serupa
perbudakan atau
penindasan
atau
pemerasan
atau
kekerasan fisik
atau
kekerasan seksual
atau
kekerasan terhadap organ reproduksi
atau
transfer/transplantasi anggota tubuh
secara illegal
atau bermaksud melakukan eksploitasi
atau mengakibatkan orang tereksploitasi

1

Persetujuan Korban Tidak Relevan
13 Diagram ini disusun oleh International Catholic Migration Commission (ICMC) dan Solidarity Center dalam konteks program anti perdagangan orang yang didanai

oleh USAID dan telah diperbaharui untuk mencerminkan definisi dalam UU 21/2007. Lihat, R. (2003) Trafficking of Women and Children in Indonesia. Jakarta: USAID,
ICMC and Solidarity Center, hal. 15.
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Perekrutan
atau
Pengangkutan
atau
Memindahkan
atau
Menampung
atau
Mengirim
atau
Menerima

Unsur "Cara" tidak relevan untuk kasus
anak-anak

1

+

1

+

Tujuan

Cara

Proses

Diagram #2. Tindak Pidana Perdagangan Anak adalah14
Prostitusi
atau
kerja/layanan paksa
atau
perbudakan/ praktek serupa
perbudakan atau
penindasan
atau
pemerasan
atau
kekerasan fisik
atau
kekerasan seksual
atau
kekerasan terhadap organ reproduksi
atau
transfer/transplantasi anggota tubuh
secara illegal
atau bermaksud melakukan eksploitasi
atau mengakibatkan orang tereksploitasi

1

Persetujuan Korban Tidak Relevan

14 Diagram ini disusun oleh International Catholic Migration Commission (ICMC) dan Solidarity Center dalam konteks program anti perdagangan orang yang didanai

oleh USAID dan telah diperbaharui untuk mencerminkan definisi dalam UU 21/2007. Lihat, R. (2003) Trafficking of Women and Children in Indonesia, Jakarta: USAID,
ICMC and Solidarity Center, hal. 15.
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2.2 Siapa yang dapat menjadi korban Perdagangan
Orang?
Seorang korban perdagangan orang adalah seseorang yang menjadi korban dari
tindak pidana perdagangan orang seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang no
21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Korban perdagangan orang bisa saja perempuan, laki-laki, anak laki-laki maupun
anak perempuan, tanpa memandang usia, jenis kelamin, gender, orientasi seksual,
kebangsaan, suku bangsa, atau latar belakang sosial dan keadaan lainnya.
Diagram #3. Siapa saja korban perdagangan orang?

Seseorang harus dianggap sebagai korban perdagangan orang tanpa memandang apakah
pelaku perdagangan orang atau pelaku eksploitasinya teridentifikasi, tertangkap,
diproses hukum, dijatuhi hukuman atau dihukum dan tanpa memandang hubungan
keluarga antara korban perdagangan orang dan terduga pelaku.15
Kotak #3. Faktor Risiko perdagangan orang
Para individu yang berada dalam risiko menjadi korban
perdagangan orang mencakup:
x pekerja migran tidak resmi
x para pengungsi
x minoritas etnis yang mengalami diskriminasi
x anak yang terpisah dan tanpa wali
x orang dewasa dan anak yang hidup dan/atau
bekerja di jalanan
x para individu yang berada dalam masyarakat yang
sangat terdampak oleh kemiskinan, kekurangan
lapangan kerja, kekerasan dalam rumah tangga,
pengucilan sosial
x individu, khususnya anak, yang jarang berada
dalam lingkungan keluarga, dan kurang mendapat
perhatian dan perawatan yang memadai
x individu yang kekurangan akses terhadap
kesempatan pendidikan dan sumber daya
x individu tanpa akte kelahiran
Tetapi kerentanan ini besifat sangat bergantung pada
pribadinya dan dalam konteks khusus.
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Terdapat berbagai faktor
berbeda yang dapat
menyebabkan seseorang
rentan terhadap tindak pidana
perdagangan orang. Faktorfaktor ini terkait dengan
karakter khusus masingmasing individu, hubungan
interpersonalnya, dan konteks
sosial, ekonomi dan budaya di
tempat mereka tinggal.
Sebagian orang nampak lebih
rentan menjadi korban
perdagangan orang, termasuk
pekerja migran tidak resmi
(irregular)dan pengungsi,
suku bangsa minoritas yang
mengalami diskriminasi, anak
yang terpisah dan tanpa wali,
orang dewasa dan anak yang
tinggal dan/atau bekerja
dijalanan, dan individu yang
berada dalam masyarakat yang
sangat terpengaruhi oleh

The Bali Process (2015) Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking. Bangkok: The Bali Process, hal. 4.
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kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, kekerasan dalam rumah tangga, pengucilan sosial,
dan, khususnya untuk anak, kurangnya waktu berada dalam lingkungan keluarga, perhatian
dan perawatan yang memadai, individu yang kekurangan akses terhadap kesempatan
pendidikan dan sumber daya dan yang tidak memiliki akte kelahiran y.16
Dengan demikian, kerentanan bisa bersifat sangat pribadi bergantung pada individu dan
konteks khusus, yang berarti akan sulit untuk mengidentifikasi faktor risiko secara generik
(dan ketahanan) untuk tindak pidana perdagangan orang. Faktor-faktor ini berhubungan
dengan cara yang cukup rumit dan menunjukan berbagai (kadangkala berganda) bentuk
eksploitasi. Secara umum kondisi ini memang sulit untuk dilakukan, sementara itu
beberapa faktor risiko korban tindak pidana perdagangan orang telah menunjukkan
pelanggaran (yang sangat buruk) terhadap hak mendasar.

2.3 Berbagai bentuk Perdagangan Orang di
Indonesia

Laki-laki, perempuan dan anak-anak Indonesia diperdagangkan dalam berbagai bentuk
eksploitasi termasuk eksploitasi seksual dan berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja.
Korban perdagangan orang asal Indonesia dieksploitasi dalam berbagai sektor perburuhan
termasuk pertanian, perkebunan, konstruksi, pekerjaan rumah tangga, jasa kebersihan di
industri perikanan, industri pertambangan, pabrik, di dalam dan di luar Indonesia.
Banyak korban perdagangan orang diberikan penawaran yang penuh kebohongan oleh
sebuah perusahaan perekrut tenaga kerja resmi dan dijanjikan pekerjaan resmi di berbagai
sektor. Begitu mereka berhasil meyakinkan dan memaksa korban untuk masuk ke dalam
eksploitasi, maka para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut akan
terusmempergunakan berbagai cara untuk mengendalikan, termasuk jeratan hutang,
menyimpan dokumen korban dan ancaman kekerasan.17
Studi kasus #1. Perdagangan orang ke dalam industri perikanan
³6XU\D´seorang laki-laki berusia 35 tahun dari Jawa Barat mendatangi sebuah perusahaan
perekrutan pelayaran di Jakarta guna mendapatkan pekerjaan. Surya ditawari pekerjaan
sebagai penangkap ikan dengan gaji sebesar 260 Dollar AS per bulan plus bonus. Agen
tersebut memaksa Surya untuk segera menandatangani korban dengan mengatakan banyak
orang lain yang menanti kesempatan kerja itu. Surya menandatangani kontrak tersebut,
yang dituliskan dalam Bahasa Inggris yang tidak dipahaminya. Beberapa hari kemudian
Surya berangkat berlayar dengan sebuah kapal penangkap ikan. Selama delapan bulan Surya
bekerja selama 20 jam per hari sebagai penangkap ikan, menarik ikan yang tertangkap dan
memprosesnya, tanpa mengenakan pakaian atau perlengkapan yang melindunginya secara
memadai dari bahaya dan situasi yang tidak baik. Surya melarikan diri bersama penangkap
ikan lainnya ketika kapal mereka berlabuh di Selandia Baru dan mereka meminta
pertolongan pihak berwenang. Mereka tidak diidentifikasi sebagai korban tindak pidana
perdagangan orang tetapi dipulangkan ke Indonesia. Setelah pulang, Surya mendatangi agen
perekrutannya untuk meminta gajinya. Namun, agen prekrutan tersebut menolak
membayarkan gajinya dan juga mengembalikan dokumen perjalanannya, yang ditinggalkan
ketika akan berangkat.

The Bali Process (2015) Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking. Bangkok: The Bali Process, hal. 3.
8QLWHG6WDWHV'HSDUWPHQWRI6WDWH  µ,QGRQHVLD¶LQTrafficking in Persons Report. Washington, D.C.:
United States Department of State, hal.203.
16
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Studi kasus #2. Perdagangan orang untuk pekerjaan rumah tangga
³'LDK´berusia 30 tahun ketika dia direkrut secara tidak resmi oleh seorang tetangganya
untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia. Diah meminjam uang dari
keluarganya untuk membayar surat-surat yang dibutuhkan dan transportasi. Di
MalaysiaDiah dipaksa bekerja sepanjang 15 jam per hari tanpa hari libur dan tidak diijinkan
meninggalkan rumah majikannya kecuali jika ditemani oleh majikannya. Majikannya
seringkali berteriak kepadanya dan kadang memukulnya. Diah hanya diberi makan satu kali
sehari dan sama sekali tidak diberikan layanan kesehatan. Diah menerima gajinya setiap
bulan dan bisa mengirimkan sebagian ke rumah tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang
dijanjikan. Majikannya menyimpan paspor Diah dan Diah takut untuk memintanya.
Studi kasus #3. Perdagangan orang untuk pekerjaan pabrik
³&DQGUD´, seorang pemuda berusia 19 tahun hidup bersama orang tuanya ketika seorang
sponsor menelpon ibunya dan memberitahukan peluang untuk bekerja di sebuah pabrik di
Malaysia. Candra bertemu dengan sponsor itu dan membayar kepada sponsor ini sejumlah
uang untuk membereskan surat-surat dan dokumen yang dibutuhkan dan transportasi.
Sesampainya di pabrik, Candra harus bekerja dalam jam kerja yang panjang dengan jam
istirahat yang sangat pendek untuk makan siang. Seringkali Candra hanya bisa tidur empat
jam per hari. Pekerjaannya sangat berbahaya dan Candra sudah menyaksikan beberapa
kecelakaan kerja terjadi. Ketika dia kabur dari tempat kerjanya, Candra ditangkap oleh
kepolisian Malaysia dan ditahan sebelum akhirnya dideportasi.
Studi kasus #4. Perdagangan orang untuk eksploitasi seksual
³%HWKDUL´adalah anak berusia 14 tahun ketika seorang calo mendekati orang tuanya dan
menawarkan kesempatan kerja sebagai seorang penjual teh di Jakarta. Sebagai imbalannya,
calo memberikan uang kepada orang tua Bethari yang nantinya akan dipotong dari gajinya,
dan orang tuanya setuju Bethari bekerja ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, Bethari dipaksa
calo ini untuk bekerja di sebuah lokalisasi dan dikatakan dia harus membayar utang orang
tuanya. Dia diberi sebuah kamar di lokalisasi tersebut dan dipaksa untuk melayani
pelanggan dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Dia tidak menerima uang dan harus
membayar makanan dan pakaiannya dari uang tips yang diterima.
Studi kasus #5. Perdagangan orang untuk pekerjaan perkebunan
³Adi´adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun yang berasal dari sebuah desa di Jawa
Barat, dan bermigrasi ke Kalimantan Timur karena dia diberitahu oleh seorang rekannya
bahwa ada peluang untuk bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit di sana. Di
perkebunan tersebut Adi menandatangani kontrak yang berlaku selama satu tahun dan
perekrutnya menyita KTP dan dokumen lain yang dibawanya. Adi diberitahukan bahwa
gajinya akan diberikan setelah menyelesaikan periode kontraknya dan bahwa makanan dan
apapun yang dia beli akan dianggap sebagai hutang dan akan dikurangi dari gajinya.Adi
ditempatkan di satu rumah dengan pekerja lainnya. Adi tinggal dalam satu kamar sangat
kecil yang diisi sepuluh orang. Sepuluh orang ini bekerja dalam shift dua puluh empat jam
dan jika mereka bekerja terlalu lamban maka salah satu mandor yang mengawasi akan
memukul mereka dengan sebuah kayu panjang. Adi tidak pernah menerima pembayaran
dari pekerjaannya karena majikannya mengatakan bahwa Adi harus melunasi utangutangnya terlebih dahulu.
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Studi kasus #6. Perdagangan orang untuk pekerjaan konstruksi
³Fahkrul´adalah seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak dan
pernah bekerja harian di proyek konstruksi di Indonesia. Ketika Fakhrul mendengar
mengenai sebuah kesempatan kerja di bidang konstruksi di Timur Tengah dari sebuah
perusahaan perekrutan tenaga kerja dan gajinya cukup bagus, dia memutuskan untuk
melamar. Fakhrul memberikan semua dokumen identitasnya dan kemudian diminta untuk
datang ke Jakarta untuk dibuatkan paspor. Tiga hari setelah menerima paspornya Fakhrul
diberangkatkan ke Timur Tengah. Di lokasi pekerjaan konstruksi tersebut Fakhrul harus
tinggal Bersama pekerja konstruksi lainnya dari berbagai negara di sebuah gubuk, dan
banyak dari mereka yang juga berasal dari Indonesia. Mereka tidur di atas tikar di lantai dan
bekerja dalam waktu yang sangat panjang. Setelah bekerja beberapa bulan dan tidak pernah
menerima gajinya, Fakhrul mengajukan keberatan kepada perusahaan yang merekrutnya.
Fakhrul hanya menerima sebagian dari gaji yang seharusnya menjadi haknya dan kemudian
dikirimkan pulang ke Indonesia.

2.4 Negara tujuan korban perdagangan orang dari
Indonesia
Para korban perdagangan orang dari Indonesia mengalami eksploitasi di banyak negara
tujuan di seluruh dunia, dan dalam berbagai jenis eksploitasi. Korban asal Indonesia
diperdagangkan untuk bekerja paksa khususnya di Asia, dan Timur Tengah. Sebagian
korban asal Indonesia telah diperdagangkan ke Eropa dan Amerika Utara. Laki-laki
menjadi korban perdagangan orang untuk kapal penangkap ikan yang berlayar ke
seluruh dunia dan kadangkala berlabuh di Asia Tenggara, Afrika dan Amerika
selatan.
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Peta #1. Negara tujuan utama dan bentuk-bentuk eksploitasi
tenaga kerja untuk korban perdagangan orang dari Indonesia18

Dalam wilayah Indonesia, laki-laki, perempuan dan anak mengalami eksploitasi
untuk kerja paksa (dalam bidang perikanan dan proses perikanan, konstruksi,
pertanian atau perkebunan, di pertambangan dan manufaktur, di pekerjaan
domestik) dan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Beberapa korban awalnya
diperdagangkan di Indonesia dan kemudian ke luar negeri. Kadangkala korban harus
mengalami berbagai bentuk perdagangan orang, baik dalam periode waktu yang sama
ataupun pada beberapa titik waktu yang berbeda.

18 Peta ini merincikan negara-negara tujuan untuk korban perdagangan orang yang diwawancarai oleh proyek
penelitian NEXUS: Protecting the Unassisted and Underserved: Longitudinal Evidence-Based Research on
Assistance and Reintegration in Indonesia. Untuk keterangan lebih terperinci mengenai negara-negara tujuan
tersebut, silakan lihat: Surtees, R., L. S. Johnson, T. Zulbahary and S. Daeng Caya (2006) Going home.
Challenges in the Reintegration of Trafficking Victims in Indonesia. Washington, D.C.: NEXUS Institute.
Sebagai tambahan, dokumen laporan Tindak Pidana Perdangangan Orang AS (US TIP) menjelaskan negaranegara tujuan tambahan para perdagangan orang dari Indonesia, termasuk, di tahun 2016, Belanda, Turki, dan
$PHULND6HULNDW8QLWHG6WDWHV'HSDUWPHQWRI6WDWH  µ,QGRQHVLD¶LQTrafficking in Persons Report.
Washington, D.C.: United States Department of State.
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3. Pengertian identifikasi korban
3.1 Apakah identifikasi korban?
Identifikasi korban merujuk pada proses saat seorang yang mengalami perdagangan
orang VHFDUDUHVPLGLLGHQWLILNDVLVHEDJDL³NRUEDQperdagangan orang´ROHKVHVHRUDQJ\DQJ
berhak/memiliki wewenang untuk memutuskan. Biasanya pemerintah adalah pihak yang
berwenang untuk menyematkan status perdagangan orang secara resmi bagi korban
(misalnya penegak hukum, pekerja sosial, jaksa).
Identifikasi TPPO merupakan kewajiban negara di bawah hukum nasional dan
internasional.19 Kewajiban untuk mengidentifikasi korban ada dalam semua instrumen
hukum yang menyediakan perlindungan dan dukungan bagi korban.20 Di Indonesia,
kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2008 tentang Tata
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban TTPO.
Identifikasi korban umumnya bukan hanya dilakukan sekali dan kemudian selesai tapi
merupakan proses interaksi yang secara kumulatif berujung pada otoritas yang relevan
untuk mengidentifikasikan seseorang sebagai korban perdagangan orang. Sebelum proses
identifikasi resmi dilakukan, ada berbagai langkah di mana seseorang menjalani penilaian
DZDOVHEDJDL³WHUGXJDNRUEDQperdagangan orang´EHUGDVDUNDQEHUEDJDLVLQ\DOGan faktor
risiko yang muncul pada saat pemeriksaan, interaksi, dan percakapan dengan seseorang
tersebut. Proses ini diuraikan dengan lebih rinci pada bagian 5: Bantuan dan Rujukan bagi
Korban perdagangan orang.
Ketika ada indikator bahwa seseorang adalah korban perdagangan orang, ia patut diduga
VHEDJDL³korban perdagangan orang´GDQjika ia setuju akan dirujuk untuk mendapatkan
bantuan dan perlindungan seperti dijabarkan pada Undang-undang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan peraturan perundangan terkait.21 Hal ini
dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara PPPA nomor 22 tahun 2010 mengenai Prosedur
Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO
\DQJPHQ\DWDNDQEDKZD³ELODKDVLOLGHQWLILNDVLPHQJNRQILUPDVLNDQEDKZDVDNVLGDQDWDX
korban masuk dalam kategori saksi dan/atau korban TPPO, petugas akan memulai
penilaian untuk kebutuhan pelayanan lebih lanjut dengan mengidentifikasi kondisi fisik
GDQSVLNRORJLVHUWDNRQGLVLODLQQ\D\DQJPXQJNLQUHOHYDQ´22

UNHCR (2014) Human Rights and Human Trafficking: Fact Sheet No. 36. Jenewa: Perserikatan BangsaBangsa, hal. 12.
20 Beberapa instrument hukum internasional mewajibkan negara untuk mengidentifikasi korban. Contohnya
Konsil Eropa (CoE) Konvensi tentang Aksi Melawan Perdagangan Orang, pada pasal 10, mewajbkan negara
penandatangan untuk mengidentifikasi korban (termasuk anak-anak) dan, bila memungkinkan, menyediakan
ijin tinggal (menurut pasal 14 dari konvensi yang sama). Negara juga wajib memiliki undang-undang atau
tindakan lainnya dalam mengidentifikasi korban dan, bila ada alasan masuk akal untuk percaya bahwa seseorang
adalah korban TPPO, ia tidak boleh dipindahkan dari daerah tersebut hingga proses identifikasi selesai dilakukan
oleh otoritas yang kompeten. Harap lihat Konsil Eropa (2008) Konvensi tentang Aksi Melawan Perdagangan
Orang. CETS No. 197.
21 Sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, bila hasil
penilaian saksi dan/atau korban menyatakan bahwa ia bukan, pada faktanya, korban TPPO, petugas tetap wajib
utk merujuknya untuk pelayanan. Bila penilaian menyatakan bahwa ia adalah korban kejahatan atau
pelanggaran lain (contoh; pemerkosaan, penyerangan fisik atau seksual, penculikan) ia harus ditujuk pada
institusi yang relevan untuk melindungi korban terhadap kejahatan lain. Lihat Peraturan Menteri Negara PPPA
nomor 22 tahun 2010 mengenai Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban
TPPO.
22 Peraturan Menteri Negara PPPA nomor 22 tahun 2010 mengenai Prosedur Standar Operasional Pelayanan
Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO %DE,,,µ3URVHGXU3HOD\DQDQ3HQJDGXDQ,GHQWLILNDVL¶SDUDJUDI3.2(3).
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3.2 Mengapa identifikasi korban penting?
Identifikasi korban adalah inti dari respon anti TPPO yang efektif. Hal itu adalah langkah
awal:
1. Perlindungan korban perdagangan orang, untuk memastikan akses mereka
dalam mendapatkan bantuan yang dapat mendukung penyembuhan dan integrasi
dalam jangka panjang;
2. Penuntutan pelaku TPPO, untuk mengamankan akses terhadap keadilan bagi
korban perdagangan orang dan mengakhiri impunitas pelaku TPPO.
Diagram #4. Identifikasi mengarah pada perlindungan dan penuntutan

Identifikasi
(dengan
persetujuan
korban)

Perlindungan
(dengan
persetujuan
korban)

Penuntutan
(dengan
persetujuan
korban)

Perlindungan korban perdagangan orang. Identifikasi resmi23 sebagai korban
perdagangan orang harus diikuti dengan penyediaan layanan cepat yang berkualitas tinggi,
komprehensif darurat, dan berjangka panjang, termasuk dan tak terbatas pada: perawatan
medis, perlindungan/akomodasi, makanan dan kebutuhan dasar, konseling dan bantuan
psikologis, bantuan hukum, bantuan ekonomi atau penempatan kerja, pendidikan, pelatihan
kejuruan, dan mediasi kekeluargaan.24
Penuntutan pelaku TPPO. Identifikasi korban perdagangan orang dapat berujung pada
pemberian kesaksian pada penegak hukum dan menjadikannya korban/saksi dalam proses
peradilan pidana melawan pelaku TPPO. Dengan demikian, identifikasi korban adalah kunci
bagi identifikasi kejahatan dan jaringan di baliknya. Kegagalan mengidentifikasi artinya para
pelaku TPPO dan jaringannya dapat melanjutkan impunitasnya. Korban yang menerima
bantuan yang tepat dan dukungan saat teridentifikasi lebih mungkin untuk pulih dan
menjadi saksi/korban yang sangat penting.

Beberapa korban TPPO dapat secara resmi maupun tidak diidentifikasi (dan dibantu) oleh LSM tapi tidak
secara resmi diidentifikasi dan diakui oleh pemerintah.
24 Di beberapa negara tujuan, termasuk di mana warga Indonesia di eksploitasi, identifikasi resmi sebagai
korban TPPO memberikan hak bagi seseorang untuk masa tenang dan opsi untuk tinggal secara permanen atau
VHPHQWDUDGLQHJDUDWHUVHEXW6HEDJDLWDPEDKDQPHQXUXW.RQYHQVL7332$6($1 $&7,3 SDVDO³'DODP
kasus dimana TPPO terjadi di lebih dari satu negara, masing-masing pihak akan menghormati dan mengakui
KDVLOLGHQWLILNVL7332\DQJGLEXDWROHKRWRULWDV\DQJNRPSHWHQGDULSLKDNSHQHULPD´$UWLQ\DNRUEDQ\DQJ
diidentifikasi pada negara tujuan di ASEAN tidak harus menjalani proses identifikasi tambahan untuk
mendapatkan perlindungan dan bantuan.
23
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Studi kasus #7. Saat identifikasi
mengarah pada perlindungan

Studi kasus #8. Saat identifikasi
berujung pada penuntutan

³$KPDG´ adalah seorang pria muda yang
mengalami perdagangan orang untuk
eksploitasi tenaga kerja pada industri
konstruksi di Malaysia. Ia berhasil melarikan
diri dari situasi tersebut dan kembali ke
rumah. Setelah kembali, ia berada pada
kondisi hidup yang sulit (ia miskin, tak
bekerja, dan terlibat utang) dan memiliki
kondisi psikologis yang rapuh. Ia
memutuskan untuk meminta bantuan dari
LSM lokal yang bekerja dengan kelompokkelompok yang rentan di desanya.. Setelah
interaksi pertama dan wawancara lebih detil
dengan Ahmad, staf dari LSM lokal memiliki
kecurigaan kuat bahwa ia telah mengalami
perdagangan orang. Mereka merujuk Ahmad
ke unit kepolisian setempat yang pada
akhirnya menghubungi otoritas kabupaten.
Hasilnya adalah Ahmad secara resmi
diidentifikasi sebagai korban perdagangan
orang. Ia mendapatkan dukungan finansial,
tempat tinggal, dan bantuan untuk sekolah.
Bantuan yang ia terima berujung pada
kemajuan besar terhadap kondisi hidupnya
serta kesehatan psikologis dan keadaan
mentalnya.

³0DULD´adalah wanita berusia 32 tahun
yang mengalami perdagangan orang ke
daerah Teluk karena eksploitasi tenaga kerja.
Dan dilepaskan oleh para pelaku TPPOnya
yang sudah tak lagi membutuhkannya. Ia
telah pulang selama tiga tahun dan tidak
pernah meminta atau menerima tawaran
bantuan sampai ia terlibat di diskusi
komunitas mengenai TPPO yang diadakan
oleh LSM setempat sebagai bagian dari
kegiatan peningkatan kesadaran. Melalui
diskusi tersebut, Ia sadar bahwa ia telah
mengalami perdagangan orang dan berhak
mendapat bantuan. Pada wawancara
pertamanya, Maria menyatakan bahwa ia
setuju untuk bekerja sama dengan pihak
berwajib . Ia menjelaskan bahwa bantuan
yang telah diberikan padanya selama proses
identifikasi menguatkan kepercayaan dirinya
sehingga ia dapat membantu penegak
hukum dan otoritas peradilan serta tetap
aman selama prosedurnya berlangsung.
Pelakunya teridentifikasi, ditahan dan
akhirnya dihukum atas kejahatannya
melakukan TPPO.

3.3 Apa yang terjadi bila korban perdagangan orang
tidak teridentifikasi?
Perdagangan orang adalah pelanggaran hak azasi manusia terhadap individu yang
diperdagangkan. Saat korban perdagangan orang tidak secara resmi teridentifikasi dan pada
akhirnya tidak terujuk untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan, maka ini adalah
penolakan terhadap hak-hak mereka, seperti tercatat dalam Pedoman 2 dalam Prinsip dan
Pedoman yang Direkomendasikan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi
Manusia dan TPPO.25
Tidak teridentifikasi dapat dan sering berujung pada eksploitasi atau kembali mengalami
perdagangan orang. Hal tersebut dapat juga berujung pada bentuk lain penyalahgunaan dan
pelanggaran termasuk salah teridentifikasi sebagai imigran gelap (berujung pada penahanan
dan deportasi) atau kriminalisasi (paksa) terhadap keterlibatan tindak pidana seperti
penangkapan ikan ilegal atau prostitusi atau perjalanan dengan dokumen palsu.
Ketiadaan pengidentifikasian pada korban anak-anak menjadi hambatan negara dalam
perujukan kepada badan perlindungan anak dan penegakkan hak atas apa yang seharusnya
mereka dapatkan sebagai anak-anak, sebagaimana tertuang dalam instrumen hak-hak azasi
OHCHR (2002) Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan TPPO.
E/2002/68/Add. 1.
25
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manusia nasional dan internasional- khususnya Konvensi Hak-hak Anak PBB (CRC).26 Pada
kasus anak-anak, eksploitasi berkelanjutan adalah hasil dari lambat atau tidak
teridentifikasinya mereka dan hal itu berdampak buruk pada pertumbuhan dan
perkembangan psikologisnya.
Studi kasus #9. Apa yang terjadi bila korban tak teridentifikasi?27
³0D\D´mengalami perdagangan orang di negara lain untuk pekerjaan domestik. Ia kembali
ke rumah lima tahun yang lalu dan tidak pernah teridentifikasi sebagai korban. ia tidak
pernah mendapatkan bantuan dan dukungan yang ia butuhkan. ³6D\DEXWXKPHQ\HPEXKNDQ
trauma saya, apa solusinya? Kemana saya harus pergi untuk menghilangkannya? Saya ingin
menghilangkan trauma saya, untuk pulih. Harusnya ada program untuk menghilangkan
WUDXPDEDJDLPDQDFDUDVD\DPHQGDSDWNDQSHUWRORQJDQ"´
³+DUL´mengalami perdagangan orang di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Polisi
menggerebek perkebunan itu tapi mereka tidak menganggap para pekerjanya mengalami
perdagangan orang, meski ada indikator-indikator kuat bahwa mereka dieksploitasi. Hari
menjelaskan bagaimana ia justru dianggap sebagai imigran gelap bukannya korban
perdagangan orang dan implikasi yang dialaminya pada kehidupannya dan pemulihannya,
´.DPLGLEDZDNHNDQWRUpolisL>«@VHODPDVHPLQggu tidak ada yang dapat tidur dan semua
RUDQJVDNLW«>«@6HWHODKVHPLQJJXNDPLGLSURVHVGDQGLEDZDNHSHQMDUD«GLSHQMDUDLWX
VDWXVHOGLLVLNXUDQJOHELKRUDQJ´ Kurangnya identifikasi menyebabkan semakin
banyaknya pelanggaran hak yang dialaminya.
³5LND´mengalami perdagangan orang untuk pekerjaan domestik. Ia dipulangkan ke
,QGRQHVLDNHWLND³PDMLNDQQ\D¶PHPXWXVNDQWLGDNODJLPHPEXWXKNDQQ\D,DNHPEDOLNH
kampungnya tanpa uang, situasinya lebih buruk daripada sebelum ia bermigrasi. Ia tidak
tahu bahwa dengan eksploitasinya ia berhak mendapatkan dukungan karena ia berpikir kalau
LDKDQ\D´WLGDNEHUXQWXQJ´6HODQJEHEHUDSDEXODQLDEHUSDUWLVLSDVLSDGDDFDUDSHQLQJNDWDQ
kesadaran di komunitasnya, di mana ia dikenali sebagai korban perdagangan orang,
³>6HEHOXPQ\D@VD\DEHUSLNLUNDODX7332KDQ\DODKEDJLZDQLWD\DQJPHQJDODPLSURVWLWXVL
Saya PHQJHUWLNDODX>VLWXDVLVD\DVHEDJDLSHNHUMDGRPHVWLN@MXJDPHUXSDNDQVLWXDVL7332´
Karena ia tak pernah secara resmi diidentifikasi, Rika tidak pernah menerima pelayanan
apapun.
³$QGUL´mengalami perdagangan orang di kapal ikan selama beberapa tahun. Saat kapalnya
berlabuh di pelabuhan luar negeri, kaptennya meninggalkan kapal. Andri (beserta nelayan
Indonesia lainnya yang mengalami hal yang sama) tidak memiliki dokumen untuk memasuki
negara tersebut dan terpaksa tinggal di kapal dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah
EHEHUDSDEXODQSLKDNEHUZDMLEPHQJJHUHEHNSHODEXKDQSDGDWHQJDKPDODP³. Andri dan
nelayan Indonesia lainnya dibawa ke pusat penahanan untuk migran tidak resmi dimana
mereka ditahan sebelum akhirnya dideportasi. Pihak berwenang di luar negeri tidak
mengidentifikasi dirinya sebagai korban perdagangan orang. Sesampainya di rumah, pihak
yang berwenang juga tidak mengidentifikasi dirinya sebagai korban perdangan orang. Di
kampungnya, Andri mengalami diskriminasi karena gosip bahwa ia dipenjara di luar negeri.
ia menjadi depresi.
Kegagalan mengidentifikasi korban secara tepat bukan hanya akan menghalangi
kemungkinan untuk bisa membantu korban dan memulihkan serta mengintegrasikan
mereka kembali ke masyarakat, tapi juga membuat TPPO sulit diinvestigasi dan para pelaku
TPPO untuk bisa dituntut dan dihukum.
PBB (1989) Konvensi Hak-hak Anak. Seri Perjanjian PBB vol. 1577.
Surtees, R., L. S. Johnson, T. Zulbaharay dan S. Daeng Caya (2016) Pulang. Tantangan bagi integrasi
korban TPPO Indonesia. Washington D.C.: NEXUS Institute.
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Risiko dan implikasi buruk atas non-identifikasi membuat para pemegang jabatan di negaranegara memastikan bahwa identifikasi resmi terhadap korban perdagangan orang dapat dan
benar-benar dilakukan.28

3.4. Mengapa identifikasi korban sangat sulit?
Identifikasi korban adalah proses yang rumit; ada banyak tantangan yang menjadikannya
sulit. Memahami hambatan identifikasi secara jelas diperlukan agar pihak yang berwenang
dapat melakukan penyesuaian untuk memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan
identifikasi korban.
Hambatan bagi identifikasi dapat dihubungkan pada isu praktis (seperti bahasa, kurangnya
ruang gerak), isu pribadi (ketidakpercayan pada pihak berwajib atau rasa takut atas
pembalasan para pelaku TPPO), dan terbatasnya kapasitas kelembagaan untuk
mengidentifikasi korban, khususnya pada kelompok yang tak terlalu terlihat dibanding yang
lain (contohnya, anak lelaki dan pria yang diesksploitasi dalam bentuk lain selain eksploitasi
seksual). Masing-masing batasan ini akan menghalangi dan mencegah identifikasi korban.
Meskialasan mengapa korban perdagangan orang tidak teridentifikasi berlaku pada orang
dewasa dan anak-anak, namun ada beberapa isu yang secara spesifik menghambat
kelayakan identifikasi korban anak, khususnya terkait dengan tingginya kerapuhan dan rasa
tergantung terhadap orang dewasa, tantangan dalam mengidentifikasi mereka sebagai
anak-anak (di bawah usia 18), dan di beberapa kasus mereka terpisah dari orang tuanya
(atau wali utama). Isu spesifik yang terkait dengan identifikasi anak-anak korban
perdagangan orang dibahas lebih detil pada bagian 4.5: Isu Khusus dalam mengidentifikasi
anak-anak korban perdagangan orang.
Tabel #1. Hambatan dalam mengidentifikasi korban
- Kurangnya pengertian yang sama antara petugas garis depan dan
pihak berwenang
- Korban tidak tahu di mana harus mencari bantuan
- Korban mungkin tidak terlihat di mata yang berwenang saat
mengalami perdagangan orang
- Korban mungkin tidak terlihat di mata yang berwenang saat
mereka kembali dan berintegrasi ke masyarakat

Hambatan praktis

- Korban tidak percaya identifikasi dapat memberi solusi
- Korban tidakpercaya pada pihak berwenang karena pengalaman
buruk di masa lalu
- Korban tidak melihat dirinya sebagai korban perdagangan orang
- Korban takut bila diidentifikasi maka harus dipulangkan dan tak
dapat bekerja/menghasilkan uang
- Takut akan para pelaku TPPO (termasuk pembalasan) bila
mereka diidentifikasi dan menerima bantuan
- Pelaku TPPO adalah salah seorang kerabat keluarga atau
masyarakat
- Korban tergantung pada/ atau di bawah kuasa pelaku TPPO

Hambatan pribadi

OHCHR (2002) Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan
Perdagangan Orang. E/2002/68/Add. 1, hal. 6-7. Lihat juga OHCHR (2010) Prinsip dan Pedoman yang
Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan TPPO: Penjelasan. Jenewa: kantor komisaris Tinggi PBB
untuk HAM dan UNbICEF (2006) Pedoman Rujukan untuk Perlindungan hak Anak Korban TPPO. New York:
Dana Anak-anak PBB, hal. 14-15.
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termasuk hubungan pribadi
- Takut akan diskriminasi atau stigma keluarga atau masyarakat
VHEDJDLµEXUXKJDJDO¶DWDXµkorban perdagangan orang¶
- Takut dihukum sebagai buruh gelap atau dituntut untuk
kejahatan yang terpaksa mereka akui saat mengalami
perdagangan orang
- Korban mHQ\DODKNDQGLULVHQGLULNDUHQDµWHUWLSX¶GDQ
dieksploitasi
- Korban tidak ingin dibantu, untuk berbagai alasan29
- Petugas garis depan kekurangan kemampuan/kapasitas untuk
mengidentifikasikan korban perdagangan orang
- Kurangnya pengakuan terhadap anak lelaki dan pria sebagai
korban perdagangan orang
- Petugas garis depan Terbatas kemampuannya untuk
mengidentifikasi buruh TPPO
- Kurangnya pelatihan dan sumber daya petugas garis depan
berbasis desa
- petugas garis depan berbasis desa tidak termasuk dalam
kerangka kelembagaan yang terlibat pada identifikasi korban
- Tidak adanya atau terbatasnya pedoman untuk penilaian usia
dan penilaian hubungan orang tua

Hambatan
kelembagaan

Untuk diskusi lebih dalam mengenai alasan korban perdagangan orang memilih untuk tidak dibantu atau
menolak bantuan, lihat Brunovskis, A. and R. Surtees (2007) Meninggalkan Masa lalu? Saat korban TPPO
menolak bantuan. Oslo: Fafo and Washington, D.C.: NEXUS InstituWHDQG6XUWHHV5  µMenolak bantuan¶
dalam Setelh TPPO: Pengalaman dan tantangan dalam reintegrasi korban TPPO di Sub-Wilayah Greater
Bangkok: UNIAP and Washington, D.C.: NEXUS Institute, hal. 57-71.
29
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4. Bagaimana cara mengidentifikasi korban
perdagangan orang di Indonesia
4.1 Siapa yang dapat mengidentifikasi korban
perdagangan orang?
Otoritas negara memiliki kewajiban utama untuk melaksanakan identifikasi resmi ± pada
umumnya penegak hukum (polisi, penuntut, petugas peradilan, inspektur tenaga kerja,
imigrasi, dan petugas bea cukai) atau pelayanan sosial negara. Undang-undang Anti-TPPO
Indonesia tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang bertanggung jawab untuk
melakukan identifikasi resmi korban. Namun, Standar Prosedur Operasional (SOP)30
membahas tentang identifikasi korban dan menetapkan bahwa identifikasi korban harus
dilakukan oleh (Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT) di mana korban dirujuk (atau langsung
teridentifikasi melalui kegiatan penyuluhan).
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah unit fungsional yang melaksanakan layanan
terintegrasi untuk saksi dan/atau korban kekerasan. Layanan terintegrasi adalah rangkaian
aktivitas bersama lembaga-lembaga yang relevan dan masyarakat sipil untuk menyediakan
rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
Diagram #5. Layanan terintegrasi untuk saksi dan/atau korban kekerasan:

30

Dasar hukum SOP tahun 2010 adalah Peraturan tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi
Saksi dan / atau Korban TTPO (No.9/2008) Pasal 46 UUno 21 tahun 2007 (1) untuk melindungi saksi/korban
perdagangan orang pusat pelayanan terpadu dapat didirikan di setiap kabupaten/kta untuk saksi/korban tindak
pidana perdagangan orang (2) lebih jauh tentang prosedur dan mekanisme pusat pelayanan terpadu merujuk
pada paragraf (1) dan diatur dengan peraturan pemerintah
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Petugs PPT adalah pegawai negeri dari berbagai lembaga pemerintah misalnya petugas
kesehatan, psikolog, psikiatris, pekerja sosial, petugas bantuan hukum.31
Ada dua jenis PPT:
1) Berbasis rumah sakit (berlokasi di rumah sakit umum atau kepolisian, pusat
kesehatan masyarakat atau swasta)32 atau
2) Berbasis masyarakat (berlokasi di luar rumah sakit).
Berdasarkan hal tersebut, Peraturan terhadap Pedoman Pembentukan dan Pengembangan
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa PPT adalah istilah generik
yang dapat digunakan oleh berbagai institusi yang menyediakan pelayanan bagi korban
kekerasan termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan
Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), dll.33 Bila tidak ada
PPT di lingkungan sekitar, identifikasi dapat dilakukan oleh para perwakilan otoritas negara
serta pekerja sosial, termasuk RPTC, RPSW, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga
(staf LK3), petugas polisi, anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang atau Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, dan staff medis.

Siapapun, baik individu atau lembaga/organisasi, dapat
berperan dalam tahap pertama pemeriksaan dan
penilaian korban untuk selanjutnya diidentifikasi
secara resmi.34 Hal ini termasuk:
Tenaga profesional di lembaga resmi dan
organisasi yang ditemui oleh korban setelah ia
kembali (contoh: administrasi desa, staf klinik
medis, organisasi masyarakat sipil, guru
sekolah, dll.)
Kerabat korban yang berada dalam
lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial
(contoh: anggota keluarga, teman, tetangga,
pemimpin masyarakat, pemuka agama, dll.)

Kotak #4. Identifikasi
korban dapat dilakukan
oleh berbagai pihak yang
berwenang termasuk:
x
x
x
x
x
x
x
x

PPT
Petugas dinas sosial
RPTC
RPSW
LK3
Polisi
Gugas Tugas
Staff kesehatan

Para pemangku kepentingan seharusnya terlibat dalam pengidentifikasian terduga korban
perdagangan orang untuk memastikan bahwa korban teridentifikasi bila mereka
menginginkannya sehingga mereka menerima bantuan dan/ atau rujukan tanpa penundaan
dan kesenjangan.
Tim Multi Disiplin (TMD) pada tingkat desa, yang terdiri dari berbagai lembaga dan
organisasi yang bekerja di desa mungkin bertemu dengan korban perdagangan orang di
desanya, memiliki peran yang penting pada pemeriksaan awal dan tahap penilaian untuk
31 KPP&PA

(2010) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 22 tahun 2010
tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
32 Di provinsi Jawa Barat ada 6 rumah sakit berbasis PPT, termasuk satu PPT di rumah sakit umum (PPT RSUD
Hasan Sadikin Bandung) dan lima PPT di rumah sakit polisi (PPT RS Bhayangkara TK II Sartika Asih di
Bandung; PPT RS Bhayangkara TK IV di Bogor; PPT RS Bhayangkara TK IV Brimob Kelapa Dua Cimanggis di
Depok; PPT RS Bhayangkara TK IV di Indramayu; dan PPT RS Bhayangkara TK III Secapa POLRI in
Sukabumi).
33 KPPPA (2010) Peraturan terhadap Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
(PPT) (N0.5/2010). Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, no 22 tahun 2010 tentang
prosedur standar operasional untuk pelayanan terpadu saksi/korban perdagangan orang.
34 Silakan lihat juga IOM (2016) Panduan untuk Petugas Garis Depan dalam Membantu Saksi dan / atau Korban
Perdagangan Orang di Kabupaten Sukabumi. Jakarta: International Organization for Migration.
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mengidentifikasi terduga korban perdagangan orang dan merujuk mereka ke pihak
berwenang yang relevan, bila mereka mau dan menyetujui proses ini.
bantuan awal harus ditawarkan secepatnya dan tidak ditunda hingga ada kepastian status
sebagai korban perdagangan orang. Ketika ada cukup indikasi bahwa seseorang mungkin
merupakan korban perdagangan orang, bantuan harus segera ditawarkan dan diberikan,
dengan persetujuan korban.35

4.2 Berbagai tahap identifikasi korban. Penilaian
seseorang sebagai terduga korban perdagangan
orang.
Identifikasi korban seringnya merupakan proses yang cukup memakan waktu dan didasari
oleh interaksi dengan berbagai lembaga dan institusi. Tahap-tahap dan interaksi yang dapat
dilakukan sebelum identifikasi korban resmi terlaksana antara lain adalah:36
Tahap #1. Pemeriksaan/penilaian awal
Tahap #2. Wawancara awal/pendahuluan
Tahap #3. Proses identifikasi resmi

Diagram #6. Proses identifikasi korban

TMD berbasis desa memiliki peran yang penting dalam tahap-tahap identifikasi korban:
1) Terlibat dalam tahap pertama (yang adalah pemeriksaan/penilaian awal);
2) Mengetahui dan dapat menjelaskan dengan baik kepada terduga korban
perdagangan orang mengenai dua tahap selanjutnya dan hasil yang mungkin
didapat (yang adalah wawancara awal/pendahuluan dan proses identifikasi resmi);
3) Menemani dan/atau memberi dukungan bagi korban sebagaimana dibutuhkan dan
di mana diperlukan.

Tahap#1. Pemeriksaan/penilaian awal.
Pemeriksaan atau penilaian awal dapat memberi indikasi bahwa seseorang adalah korban
perdagangan orang, dalam hal ini pengidentifikasian seseorang secara tak resmi sebagai
³WHUGXJDkorban perdagangan orang´7HUGXJDkorban perdagangan orang adalah seseorang
The Bali Process (2015) Pedoman Kebijakan untuk Mengidentifikasi Korban TPPO. Bangkok: The Bali
Process, hal.3.
36 Lihat The Bali Process (2015) Pedoman Kebijakan untuk Mengidentifikasi Korban TPPO. Bangkok: The
Bali Process dan OSCE (2011) TPPO: Identifikasi pada korban potensial dan terduga korban. Sebuah
Pendekatan Perlindungan Masyarakat.Wina: Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa.
35
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yang menunjukkan indikasi bahwa ia adalah korban perdagangan orang, terlihat dari tandatanda umum dan/atau dugaan yang mendahuluinya.37 Indikator-indikator maupun sinyalsinyal tersebut dapat terlihat dari wawancara dan interaksi dengan individu tersebut dan
juga pengamatan terhadapnya (sikapnya, penampilannya, atau keadaannya) serta dapat
mengarah pada penemuan tanda-tanda TPPO untuk dikupas lebih jauh dalam sebuah
wawancara resmi. Pemeriksaan atau penilaian awal juga dapat dipicu oleh korban yang
mengidentifikasi dirinya sendiri dan meminta dirinya untuk diidentifikasi. Ketika TMD
menyadari adanya kemungkinan kasus perdagangan orang atau didekati oleh terduga
korban atau keluarganya, maka perlu rencana tentang cara mendekati individu dan
melakukan penilaian awal.
Langkah penting yang harus diikuti adalah sebagai berikut:
܆

܆

܆
܆
܆

܆

37

Mengidentifikasi anggota TMD (1 atau maksimum 2 orang) yang paling cocok
untuk berinteraksi dengan korban tersebut (misalnya berdasarkan jenis
kelmin, usia, hubungan yang sudah ada)
Melakukan kontak kepada individu (lewat telepon atau secra langsung untuk
menjelaskan TMD dan kinerjanya, serta meminta pertemuan untuk
mendiskusikan pengalaman migran dengan berhati-hati untuk tidak
mengganggunya
Jika individu tersebut menyetujui untuk bertemu, maka diatur tempat dan
waktu yang sesuai (misalnya di rumahnya, di lokasi publik, di café)
Menjelaskan kinerja TMD, anggota dan perannya dalam mengidentifikasi dan
merujuk terduga korban.
Menanyakan cara pengumpulan informasi yang akan dibagi dalam TMD dan
prinsip TMD termasuk privasi dan kerahasiaan serta mendiskusikan
perhatiannya tentang keterbukaan terkait pengalamannya
Jika individu tersebut setuju, informasi tentang pengalaman migrasi
dikumpulkan dan dinilai jika ia telah mengalami perdagangan orang

Harap lihat Bagian 4.4: Indikator TPPO untuk tanda-tanda umum
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Diagram #7. Langkah penting yang harus diikuti adalah sebagai berikut

TMD
menemukan
dugaan kasus

Korban atau
keluarga
menghubungi
TMD

Identiﬁkasi 1-2
anggota TMD yang
paling cocok
berinteraksi dengan
korban (berdasar
jenis kelamin, usia,
hubungan yang ada)

Menjelaskan
kinerja TMD,
keanggotaan
dan
peran dalam
identiﬁkasi
dan rujukan
terduga
korban

Menghubungi
individu untuk
menjelaskan TMD
dan meminta
bertemu untuk
mendiskusikan
lebih jauh

Menjelaskan cara
pengumpulan
informasi
yang akan dibagi
di TMD,
prinsip TMD
termasuk diskusi
soal perhatian
tentang
keterbukaan
terhadap
pengalamannya.

individu tidak
setuju bertemu

Menghormati
keputusan korban
dan memintanya
menghubungi TMD
jika ingin
berdiskusi
dikemudian hari

Individu setuju
untuk bertemu

Mengatur waktu dan
tempat untuk bertemu
individu (misalnya di
rumah mereka, di
tempat umum,
restoran atau kafe)

Bertanya
tentang
kesediaan
individu
untuk
berbagi
pengalaman
perdagangan
orang
dengan
anggota
TMD

Individu
tidak setuju
untuk berbagi
pengalamannya dengan
anggota TMD

Hormati keputusannya
dan undang dia untuk
menghubungi TMD bila
ingin berdiskusi
dikemudian hari.

Individu setuju
untuk berbagi
pengalamannya dengan
anggota TMD

Mengumpulkan
informasi
tentang pengalaman
individu dan menilai
kemungkinan adanya
perdagangan orang.
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Pada akhir diskusi awal dengan terduga korban, ada empat kemungkinan hasil dan langkah
lanjutan yang diperlukan berdasarkan penilaian anggota TMD mengenai apakah seseorang
PHUXSDNDQ³terduga NRUEDQ7332´.38
Diagram #8. Hasil yang mungkin didapat berdasarkaan penilaian
tim TMD mengenai perdagangan orang

Diskusi awal

Seseorang (dewasa)
adalah terduga
korban

Anak adalah terduga
korban

Hubungi otoritas
perlindungan anak
yang relevan

Berikan dan jelaskan
secara utuh pilihan
untuk identifikasi
formal

Terduga korban
dewasa setuju
dirujuk untuk
identifikasi resmi

Hubungi
PPT atau P2TP2A/
POLRES/POLRESTA

Seseorang (dewasa)
bukan terduga
korban

Berikan informasi
mengenai pilihan
lain untuk
mendapatkan
bantuan

Terduga korban
dewasa tidak setuju
dirujuk untuk
identifikasi resmi

Hormati
keputusannya, beri
informasi mengenai
pilihan lain untuk
mendapat bantuan

Kemungkinan hasil berdasarkan penilaian tentang perdagangan orang oleh tim TMD

x

38

Skenario 1
Bila seseorang berusia dewasa dan anggota TMD menilai bahwa ia telah mengalami
perdagangan orang, anggota TMD harus menyediakan dan menjelaskan secara
lengkap pilihan untuk identifikasi resmi sebagai korban TPPO termasuk jalur terkait
yang memungkinkan yang ingin ia tempuh- contohnya; bantuan/reintegrasi
dan/atau membawa kasusnya untuk memperkarakan para pelaku TPPO. Dengan

Komisi Eropa (2013) Pedoman Identifikasi Korban TPPO. Luksemburg: Kantor Publikasi Uni Eropa
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langkah sebagai berikut :
;
;
;

;
;

Menjelaskan pada terduga korban tentang perdagangan orang dan
alasan atau pengalaman yang memungkinkan bahwa mereka telah
diperdagangkan.
Memberi informasi pada terduga korban tentang hak dan bantuan yang
tersedia untuknya sebagai korban perdagangan orang.
Menanykan pada terduga korban jika ia ingin diidentifikasi secara formal
sebagai korban perdagangan oang dan menginformasikan tentang proses
untuk mendapatkan status formal serta hak dan tanggungjawabnya dala
proses tersebut.
Menawarkan bantuan yang tersedia di desa atau pilihan rujuan bantuan
dan menyediakan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang pilihan
dan kesempatan.
Menyediakan bantuan dan merujuk terduga korban untuk persetujuan
terinformasi.

Bila ia setuju dirujuk untuk diidentifikasi secara resemi, maka anggota TMD
menghubungi perwakilan PPT atau P2TP2A, kantor polisi terdekat atau pekerja
sosial. Dalam beberapa kasus sangat disarankan dan diperlukan bagi anggota
TMD untuk menemui individu tersebut ke wawancara awal/pendahuluan.

x

Skenario 2
Bila seseorang berusia dewasa dan anggota TMD menilai bahwa ia telah mengalami
perdagangan orang dan ia tidak setuju dirujuk untuk diidentifikasi secara resmi,
dalam kasus ini anggota TMD harus menghormati keputusannya untuk tidak
diidentifikasi secara resmi. meNamun, sangat penting untuk mengajak mereka
berpikir kembali akan keputusannya dan menghubungi Anda bila mereka mengubah
keputusannya atau bila mereka ingin mendapatkan informasi lebih jauh mengenai
cara ini. memberikan informasi lengkap dan utuh mengenai identifikasi, pilihan
bantuan, serta cara yang tersedia bagi mereka agar mereka dapat berpikir lebih jauh
mengenai pilihan ini.39 Sebagai tambahan, bila seseorang memerlukan bantuan, ia
harus dirujuk untuk bantuan bahkan bila ia tidak ingin diidentifikasi secara resmi.
Ada banyak sekali pilihan bantuan yang tersedia di Indonesia, bukan hanya bagi
mereka yang secara resmi teridentifikasi sebagai korban TPPO, tapi juga untuk
pekerja migran yang telah kembali, orang-orang yang rentan secara sosial dan
ekonomi, korban kekerasan, dan untuk anak-anak melalui sistem perlindungan anak.
Seluruh sumber dan rujukan ini juga harus dibagikan dan didukung.40

x

Skenario 3
Bila seseorang berusia dewasa dan Anda menilai bahwa ia tidak mengalami
perdagangan orang tapi ia membutuhkan dukungan dan bantuan, ia harus diberikan
informasi mengenai berbagai bantuan dan dukungan yang dapat ia gunakan. Ada
banyak pilihan bantuan yang tersedia di Indonesia bagi pekerja migran yang telah
kembali, masyarakat pada umumnya, orang-orang yang rentan secara sosial dan
ekonomi, korban kekerasan, dan untuk anak-anak melalui sistem perlindungan anak.
Seluruh sumber dan rujukan ini juga harus dibagikan dan didukung.41

Lampiran #6: Daftar layanan di Jawa Barat dan Jakarta dan NEXUS Institute (2017) Direktori Pelayanan
bagi Korban Perdagangan Orang Indonesia dan Korban/Saksi: Jawa Barat dan Jakarta. Washington, D.C.:
NEXUS Institute.
40 Lihat Bagian 5: Bantuan dan rujukan bagi korban TPPO dan NEXUS Institute (2017) Direktori Pelayanan
bagi Korban TPPO Indonesia dan Korban/Saksi: Jawa Barat dan Jakarta. Washington, D.C.: NEXUS
Institute.
41 Lihat Bagian 5: Bantuan dan rujukan bagi korban TPPO dan NEXUS Institute (2017) Direktori Pelayanan
bagi Korban TPPO Indonesia dan Korban/Saksi: Jawa Barat dan Jakarta. Washington, D.C.: NEXUS
Institute.
39
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x

Skenario 4
Jika terduga korban adalah anak-anak (dibawah 18 tahun) , sangat penting untuk
menghubungi pihak yang berwenang yang relevan dalam perlindungan anak untuk
penilaian dan intervensi mereka. Biasanya yang perlu dikontak adalah Rumah
perlindungan sosial anak (RPSA) P2TP2A dan UPPA di polres atau pekerja sosial

Sebagai tambahan, seperangkat tindakan harus diambil berkenaan dengan korban anakanak dan pendekatan-pendekatan tertentu harus diterapkan.42 Secara khusus, anak-anak
harus dirujuk pada wawancara awal mengenai pengalaman mereka sebagai korban
perdagangan orang hanya bila ditemani orang tua (atau wali utama). Bila hal itu tidak
memungkinkan ±contohnya karena ketidakhadiran orang tua/wali utama atau orang
tua/wali utama anak tersebut dicurigai terlibat dalam perdagangan orang ± maka seorang
wali lain harus ditunjuk dan menemani anak itu selama proses berlangsung.43 Anak-anak
yang tidak diijinkan berada dalam pengasuhan orang tua secara sementara atau tetap harus
diberikan wali oleh Sakti pekerja sosial dari Kementerian Sosial. Korban anak-anak harus
didampingi oleh pekerja sosial profesional yang bersertifikasi dalam isu perlindungan anak
dan pekerja sosial ini akan bertanggung jawab untuk mendampinginya melewati seluruh
proses hukum, di bawah Undang-undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.44

Tahap #2. Wawancara awal/pendahuluan. Wawancara awal oleh pihak
berwenang yang sesuai dilakukan dengan tujuan untuk memastikan adanya alasan yang
masuk akal untuk mempercayai bahwa seseorang telah mengalami perdagangan orang. Bila
pihak berwenang menemukan ada cukup indikator bahwa orang tersebut kemungkinan
merupakan korban perdagangan orang, maka langkah selanjutnya adalah pemberian akses
kepada orang tersebut terhadap bantuan awal dan perlindungan sebagai korban
perdagangan orang.

Tahap #3. Proses identifikasi resmi. Proses identifikasi resmi dilakukan oleh
pihak berwenang kompeten yang ditugaskan oleh hukum dengan tata cara identifikasi
korban. Pihak berwenang yang kompeten antara lain adalah penegak hukum, pelayan sosial,
dan di beberapa negara; LSM.45 Identifikasi resmi dapat berdasarkan pada verifikasi
informasi yang diperoleh sebagai hasil wawancara awal dan bukti lainnya. Hal ini akan
memberikan hak bagi seseorang untuk mendapatkan lebih banyak bantuan secara
komprehensif dan pelayanan perlindungan. Hal ini juga dapat berjalan bersamaan dengan
penyelidikan dan penuntutan terduga pelaku TPPO.
Bila terduga korban menginginkan identifikasi formal, TMD harus merujuknya ke pihak
berwenang yang relevan untuk memulai prosesnya sesuai dengan kerangka hukum dan
perundangan yang berlaku. Proses identifikasi resmi dan Perujukan memiliki beberapa
tahap seperti dijelaskan dalam Diagram #9 di bawah ini.
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Hal ini digambarkan pada bagian 5.5: Isu khusus dalam bantuan dan rujukan bagi anak-anak korban TPPO.
UNICEF (2003) Pedoman bagi Perlindungan Hak-hak Anak Korban TPPO di Eropa Tenggara. New York:
Dana Anak-anak PBB
44 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (No.11/2012) berlaku sejak 2014.
45 Di Indonesia, LSM tidak berhak secara hukum untuk melakukan identifikasi korban secara resmi. Peran ini
hanya dimiliki secara eksklusif oleh otoritas negara.
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Diagram #9. Proses Identifikasi Resmi Korban perdagangan orang46

1) Kedatangan saksi dan/atau korban di tempat yang
berwenang. Hal ini dapat terjadi melalui penyuluhan, pelaporan diri
sendiri (saat korban mendekati PPT atas inisiatifnya sendiri), atau
rujukan (wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penyedia
layanan lain).

2) Wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan oleh petugas
PPT saat kondisi korban/saksi memungkinkan berdasarkan serangkaian
pertanyaan. Korban harus diberikan informasi mengenai sifat dan
konsekuensi yang dapat terjadi dari wawancara tersebut serta hak-hak
yang mereka miliki.

3) Penilaian atas kebutuhan korban. Bila proses identifikasi resmi
menyatakan bahwa benar seseorang adalah saksi/korban, petugas PPT
akan menilai kebutuhan orang tersebut untuk merujuknya ke pelayanan
yang tersedia. Bila ternyata proses identifikasi resmi tidak menemukan
kemungkinan bahwa orang tersebut adalah korban/saksi TPPO, petugas
PPT tetap akan melakukan penilaian kebutuhan dan merujuknya ke
penyedia layanan yang tersedia.

4) Rekomendasi untuk pelayanan lebih jauh. Hal ini harus diatur
oleh PPT berdasarkan hasil penilaian kebutuhan ( di atas) dan atas
persetujuan korban/saksi yang harus diberitahukan hak-haknya dan
langkah apa saja yang akan dilakukan.

5) Kordinasi dan rujukan untuk pelayanan lebih lanjut dan
pihak-pihak terkait. Sesuai dengan rekomendasi untuk pelayanan
lebih lanjut yang diputuskan dengan persetujuan korban/saksi, petugas
PPT akan menemani orang tersebut menuju penyedia layanan.

6) Administrasi proses identifikasi. Petugas PPT akan memasukkan
VHWLDSNDVXVNHGDODPEDVLVGDWDWHUNRPSXWHULVDVLGHQJDQPHQJLVL³%XNX
6HMDUDK.DVXV´ EHVHUWDGRNXPHQSQGXNXQJ\DQJEHUNDLWDQGHQJDQ
korban ±foto, kartu identitas, kontrak kepegawaian, laporan wawancara,
dll.), sebuah salinan juga akan diberikan kepada korban.
Peraturan Menteri Negara PPPA tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi
GDQDWDX.RUEDQ7332 1R %DE,,,µ7DWD&DUD3HOD\DQDQ3HODSRUDQ,GHQWLILNDVL¶SDUDJUDI
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Selama pengidentifikasian resmi, otoritas yang relevan akan melakukan wawancara sesuai
formulir identifikasi baku yang disiapkan oleh KPPPA.47 Lembaga berwenang yang relevan
akan melengkapi formulir identifikasi berdasarkan informasi yang didapat selama
wawancara.
Formulir identifikasi pada dasarnya adalah formulir penyaringan dan masukan yang
mendokumentasikan detil pengalaman korban yang mendukung identifikasi resminya
sebagai korban perdagangan orang. Tujuan formulir identifikasi adalah untuk memandu staf
pengidentifikasi dalam hal pertanyaan untuk menanyakannya selama proses identifikasi.
Informasi yang dikumpulkan dalam formulir identifikasi dapat mendukung rujukan karena
lembaga penerimanya akan membutuhkan informasi yang jelas mengenai pengalaman
korban perdagangan orang agar dapat memberikan layanan khusus TPPO.
Pada kasus anak-anak, orang tua, atau wali utama lainnya atau wali yang ditunjuk harus
segera diikutsertakan saat kedatangan anak untuk mendukung anak selama proses
berlangsung.48 Pada kasus di mana usia anak terduga korban perdagangan orang diragukan
(khususnya mengenai ia berada dalam kategori usia anak-anak atau dewasa muda), bila
seseorang mengaku atau diperkirakan berusia 18 tahun ke bawah, maka ia harus
diperlakukan sebagaimana anak-anak dan penilaian lebih lanjut dan verifikasi ditunda.49
Pada masing-masing langkah di atas, prinsip dan pendekatan pendukung pedoman harus
diingat dan diaplikasikan untuk memastikan kesejahteraan dan kehormatan yang menjadi
hak-hak dasar dari orang yang mengalami perdagangan orang.50 Khususnya, kebutuhan
bantuan dan perlindungan dari terduga korban yang harus dinilai dan dipertimbangkan
pada setiap tahap proses identifikasi.51 Ketika seseorang menunjukkan indikasi sebagai
korban perdagangan orang, mereka harus dianggap sebagai ³WHUGXJDNRUEDQperdagangan
orang ´GDQGLSHUODNXNDQGHQJDQsebagaimana mestinya, khususnya dalam hal penyediaan
atau rujukan bantuan dan perlindungan sebagaimana ditegaskan dalam hukum dan
berbagai dokumen kebijakan.

4.3 Peran Tim Multi Disiplin (TMD) berbasis desa
dalam pengidentifikasian korban
Tim Multi Disiplin (TMD) adalah kelompok yang dibentuk oleh administrasi desa TMD
terdiri dari berbagai lembaga spesialis yang bekerja di desa (contoh: staf klinik medis,
administrator, guru, polisi, dll.) serta masyarakat yang aktif dalam komunitas dan mungkin
bertemu dengan korban perdagangan orang dalam lingkup desa (contoh: LSM, pemuka
agama, organisasi perempuan, kelompok pemuda, dll.).52
TMD berbasis desa (dan lembaga/organisasi yang diwakilinya) diposisikan secara unik
untuk memberikan kontribusi terhadap identifikasi korban. Mereka adalah petugas garis
Setiap lembaga yang bekerja dalam isu perdagangan orang telah mempersiapkan formulir identifikasi khusus
berdasarkan tugas dan fungsinya. Namun, semuanya diadaptasi dari formulir yang disiapkan oleh KPPPA dan
IOM. Harap lihat: KPPPA & IOM (2011) Panduan pelatihan untuk mendampingi saksi dan/atau korban TPPO.
Jakarta, Indonesia: KPPPA & IOM
48 Peraturan Menteri Negara PPPA tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi
GDQDWDX.RUEDQ7332 1R %DE,,,µ7DWD&DUD3HOD\DQDQ3HODSRUDQ,GHQWLILNDVL¶SDUDJUDI
49 Peraturan Menteri Negara PPPA tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi
GDQDWDX.RUEDQ7332 1R %DE,,,µ7DWD&DUD3HOD\DQDQ3HODSRUDQ,GHQWLILNDVL¶SDUDJUDI E 
50 Harap lihat Bagian 7: Prinsip dan pendekatan dalam identifikasi korban dan rujukan.
51 Lihat Bali Process (2015) Pedoman kebijakan dalam mengidentifikasi korban TPPO. Bangkok: The Bali
Process.
52 Lihat lampiran #1: peran, kewajiban, dan kriteria TMD.
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depan yang secara kritis diposisikan untuk melakukan pemeriksaan awal adan penilaian
terhadap korban yang tinggal di desa/komunitasnya.
Pekerjaan TMD dipandu oleh berbagai hukum dan perundangan yang membutuhkan
keterlibatan masyarakat dan kepemimpinan desa dalam pencegahan dan penanganan kasus
TPPO. Contohnya, Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang \DQJPHQ\DWDNDQ³PDV\DUDNDWKHQGDNQ\DEHUSDUWLVLSDVL
dalam membantu pencegahan [TPPO] dan penanganan [perlakuan] korban-NRUEDQQ\D´GDQ
keterlibDWDQLQL³GLPDQLIHVWDVLNDQPHODOXLSHQ\HGLDDQLQIRUPDVLGDQDWDXSHPEHULDQ
laporan mengenai kejadian TPPO pada instansi penegak hukum atau pihak berwenang, atau
berpartisipasi pada pemulihan korban perdagangan orang´53 Sebagai tambahan, Undangundang menyatakan kewajiban pemerintah XQWXN³membuka akses seluas-luasnya bagi
peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-XQGDQJDQKXNXPGDQNHELDVDDQLQWHUQDVLRQDO\DQJEHUODNX´dan hak
PDV\DUDNDW³XQWXNmemperoleh SHUOLQGXQJDQKXNXP´.54 Peran serta masyarakat harus
dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.55
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PHQHUELWNDQ´%XNX6DNX
Bagi Kepala Desa Stop Perdagangan Orang´ pada tahun 2010 untuk mengajak pemimpin
komunitas mendukung identifikasi korban dan rujukan untuk bantuan.
Selain itu, Peraturan Menteri Negara PPPA nomor 11 tahun 2012 mengenai Panduan
Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat dan Komunitas memperkuat peran
masyarakat sipil dan komunitas, termasuk di dalamnya adalah:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Menyediakan sistem pendukung untuk pemulihan korban perdagangan orang;
Menyebarluaskan informasi tentang pentingnya pencegahan dan penanganan TPPO;
Membangun komitmen di masyarakat untuk memerangi segala bentuk TPPO;
Membangun dan/atau memperkuat pusat informasi TPPO pada tingkat desa;
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan membentuk program pemberdayaan bagi
korban (seperti program kewirausahaan bagiperempuan);
Memperkuat dukungan komunitas dan bantuan bagi korban perdagangan orang
sebagai bagian dari proses integrasi sosial untuk menghindari stigma sosial;
Advokasi kebijakan dengan perspektif HAM dan gender untuk memastikan
perlindungan korban perdagangan orang;
Membangun sistem rujukan melalui jaringan, termasuk di dalamnya adalah
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Seperti dijabarkan di atas,pemeriksaan awal terjadi saat terduga korban pertama ditemukan
sebagai hasil dari pengamatan, informasi yang diperoleh dari rujukan pihak ketiga, atau
melalui identifikasi diri (contohnya saat korban perdagangan orang mengidentifikasi dirinya
ke petugas garis depan).56 Peran TMD adalah untuk mempertimbangkan apakah seseorang
mungkin merupakan korban perdagangan orang GDODPKDOLQL³WHUGXJDkorban
perdagangan orang´ GDQPHPEXWXKNDQEDQWXDQDZDOGDQSHUOLQGXQJDQ57
Jika dari observasi, percakapan dan kontak, dipercaya bahwa individu tersebut mungkin
adalah korban perdaganga orang. Anggota TMD harus menjelaskan dengan jelas kepadanya
tentang prosedur identifikasi resmi termasuk tentang pengertian identifikasi resmi serta
53

UU 21/2007, Pasal 60.
UU 21/2007, Pasal 61-62.
55 UU 21/2007, Pasal 63.
56 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (2010) Panduan Kepala desa untuk
Menghentikan Perdagangan Orang
57 The Bali Process (2015) Pedoman Kebijakan untuk Mengidentifikasi Korban TPPO. Bangkok: The Bali
Process dan OSCE (2011) TPPO: Identifikasi pada korban potensial dan terduga korban. Sebuah Pendekatan
Perlindungan Masyarakat.Wina: Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa.
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manfaat dan risiko setelah teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang dan pilihan
bantuan yang tersedia).
Tabel #2. Manfaat dan risiko identifikasi resmi sebagai korban perdagangan
orang
Manfaat teridentifikasi sebagai
korban perdagangan orang
x Mendapatkan akses untuk
bantuan dan layanan sebagai
korban perdagangan orang
x Kesempatan potensial untuk
menuntut pelaku
perdagangan orang di
pengadilan
x Mencegah lebih jauh
eksploitasi dan perlakuan
kejam terhadap korban
x Pengakuan bahwa ia adalah
korban kejahatan dan tidak
bertanggung jawab terhadap
perdagangan orang
x Kesempatan potensial untuk
melakukan klaim atas
kompensasi atau ganti rugi

Risiko potensial teridentifikasi sebagai
korban perdagangan orang
x Diperlukan untuk tinggal di rumah
aman saat meneria bantuan
x Didorong atau ditekan untuk terlibat
dalam kasus hukum
x Statusnya sebagai korban perdagangan
orang akan diketahui oleh keluarga dan
masyarakat
x Keluarga akan berharap bahwa korban
akan mendapat bantuan
x Ancaman dan pembalasan dari pelaku
perdagangan orang karena kecemasan
dan ketakutannya
x Kecemburuan dari tetangga ketika
korban menerima bantuan
x Biaya perjalanan pulang pergi ke pihak
berwenang sebagai bagian dari proses
identifikasi resmi

Dalam konteks peran TMD, hal ini beragam dalam hubungannya dengan berbagai tahap
identifikasi yang dijelaskan di atas. Secara khusus, TMD harus:
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Terlibat langsung dalam tahap pertama (pemeriksaan/penilaian awal) dan
memainkan peran proaktif dalam mengidentifikasi terduga korban pada tingkat
masyarakat;
Memiliki pengetahuan mengenai tahap kedua (wawancara awal/pendahuluan) dan
dapat menjelaskannya serta menemani korban yang memutuskan untuk
diidentifikasi secara resmi;
Memiliki pengetahuan mengenai tahap ketiga dan dapat menjelaskan tentang proses
identifikasi resmi.

Terduga korban perdagangan orang mungkin berada dalam bahaya atau membutuhkan
bantuan darurat. Memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka secara umum adalah
prioritas utama dari kontak awal yang dilakukan anggota TMD. Terduga korban
perdagangan orang harus dirujuk untuk bantuan dan perlindungan untuk mendukung
kestabilan/pemulihan mereka serta untuk mencegah bahaya atau risiko lebih lanjut.
Rujukan bantuan ini hanya dapat terjadi dengan persetujuan dan pemahaman sepenuhnya
dari terduga korban. Sangat penting untuk menghormati privasi terduga korban dan
memastikan kerahasiaan dalam penanganan kasus mereka.58
Dalam pengidentifikasian anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang, penyedia
pelayanan khusus bagi anak-anak harus segera dilibatkan dalam proses.59 Terkadang anakanak tidak terlihat seperti anak-anak dan/atau mungkin berbohong (atau disuruh
The Bali Process (2015) Pedoman Kebijakan untuk Mengidentifikasi Korban TPPO Bangkok: The Bali
Process.
59 Lihat Bagian 5.5: Isu khusus dalam pemberian bantuan dan rujukan anak-anak korban TPPO.
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berbohong) mengenai usia mereka. Bila usia anak terduga korban perdagangan orang tidak
jelas apakah ia masuk usia anak-anak atau dewasa muda, orang tersebut harus dianggap dan
diperlakukan layaknya anak-anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) PBB.60 Hal
yang sama berlaku bila seorang anak adalah memiliki kemungkinan sebagai korban
perdagangan orang, ia akan menjadi terduga korban hingga ada kepastian lebih lanjut.
Peran TMD berbasis desa adalah untuk melakukan pemeriksaan awal/memberi bantuan
kepada terduga korban untuk menuju tahap identifikasi resmi. Secara spesifik, peran
mereka adalah:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Melakukan penilaian awal terhadap terduga korban perdagangan orang (yang adalah
langkah pertama dalam proses identifikasi terduga korban
Memberi informasi pada terduga korban tentang kemungkinan status mereka
sebagai korban perdagangan orang dan menawarkan mereka pilihan untuk
melakukan identifikasi resmi dan bantuan.
Merujuk terduga korban perdagangan orang ke pihak berwenang untuk diidentifikasi
secara resmi, dengan persetujuan terduga korban.
Memberi penilaian kebutuhan terduga korban perdagangan orang dan memberikan
informasi tentang hak dan berbagai pilihan bantuan.
Mengidentifikasi kesempatan bantuan yang relevan bagi terduga korban
perdagangan orang dan membantu mereka untuk mengakses pelayanan yang
dibutuhkan (secara lokal, pada tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional).
Mendorong tindakan perlindungan anak yang relevan bagi anak-anak terduga
korban perdagangan orang.61
Memberi informasi pada terduga korban tentang proses peradilan pidana, termasuk
kesempatan untuk memulai proses hukum.
Memberi dukungan bagi terduga korban perdagangan orang saat melaporkan
kasusnya kepada pihak berwenang.
Mendukung koordinasi yang lebih baik antara petugas garis depan di tingkat desa
dan kabupaten/kecamatan.
Melakukan segala kegiatan dengan menghormati kode etik, menerapkan prinsipprinsip penanganan korban perdagangan orang62 dan dengan menaati kerangka
hukum yang berlaku.63

4.4 Indikator Perdagangan Orang
Indikator adalah tanda-tanda atau sinyal bahwa seseorang mungkin merupakan korban
perdagangan orang. Indikator perdagangan orang membantu berbagai pemangku
kepentingan ± seperti yang diwakili oleh TMD ± untuk mengidentifikasi tanda-tanda
potensial perdagangan orang.
Indikator dapat bersifat umum (misalnya menunjukkan tanda-tanda eksploitasi atau
dikontrol oleh pelaku perdagangan orang) dan terkait dengan berbagai aspek situasi
perdagangan orang (contohnya, cara yang digunakan oleh pelaku TPPO untuk memastikan
kepatuhan korban). Mereka juga memiliki kaitan dengan bentuk khusus eksploitasi
(contohnya, eksploitasi seksual atau tenaga kerja). Beberapa indikator dapat dilihat pada
dewasa dan anak-anak, sedangkan lainnya hanya bisa dilihat pada anak-anak (contohnya,
anak tersebut terlibat dalam jenis pekerjaan yang tak sesuai bagi usianya). Indikator harus
dapat disesuaikan dengan konteks khusus di mana identifikasi korban perdagangan orang
berlangsung.
60

PBB (1989) Konvensi Hak Anak. Seri Perjanjian PBB vol. 1577.
Lihat Bagian 5.5: Isu-isu khusus dalam membantu dan merujuk anak-anak korban TPPO
62 Lihat Bagian 7: Prinsip dan pendekatan dalam identifikasi korban dan rujukan.
63 MDT juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran publik di desa tentang bahaya perdagangan
orang.
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Indikator perdagangan orang merupakan pedoman penting pada proses
pemeriksaan/penilaian awal tapi penerapannya harus dilakukan secara hati-hati. Adanya
indikator tidak berarti TPPO telah terjadi, tapi hal tersebut harus dilanjutkan dengan
pemeriksaan dan penyelidikan lebih jauh atas situasi dan pengalaman seseorang. Hal
sebaliknya juga berlaku, tidak adanya indikator tidak berarti seseorang bukan korban
perdagangan orang.64 Indikator merefleksikan pola-pola TPPO yang dimengerti dan akan
selalu ada pengecualian yang berarti penyesuaian harus dilakukan untuk dapat mengenali
keadaan khusus dan pengalaman TPPO sehingga diperlukan indikator tambahan. Selain itu,
indikator harus dipertimbangkan secara kumulatif saat mengambil keputusan,65 artinya
adanya banyak indikator merupakan indikasi kuat adanya kemungkinan TPPO .
Sangat penting untuk melengkapi daftar indikator dengan bimbingan (contoh: pelatihan,
pedoman, buku petunjuk) tentang bagaimana memahami dan menerapkan indikator
(termasuk menimbang masing-masing indikator). Indikator juga harus dinilai secara rutin
dan direvisi agar dapat secara akurat merefleksikan informasi baru serta tren yang berkaitan
dengan berbagai bentuk eksploitasi yang dialami oleh korban (contoh, perdagangan orang
untuk eksploitasi seksual, tenaga kerja, dan di berbagai bidang pekerjaan lainnya) demikian
pula dengan berbagai profil perdagangan orang (laki-laki, perempuan, anak-anak). Pada
akhirnya, gambaran mengenai terduga korban tersebut tidak seharusnya berujung pada
generalisasi yang tidak berdasar dan sikap serta praktek yang diskriminatif terhadap
kelompok tertentu di masyarakat.
Daftar indikator awal yang disesuaikan dengan konteks terkini yang akan dikerjakan oleh
TMD telah dikembangkan sebagai bagian dari pedoman dan dijelaskan di lampiran #4;
Indikator perdagangan orang (untuk berbagai bentuk perdagangan orang).KarenaTMD
melakukan pemeriksaan/penilaian awal dan perujukan, indikator-indikator ini paling
berkaitan terutama dengan visual dan tanda-tanda lain yang dapat muncul selama
pengamatan awal yang kehadirannya (dan keparahannya) akan dapat menunjukkan
kemungkinan bahwa seseorang adalah korban perdagangan orang.
Selain itu, karena sangat dimungkinkan bagi TMD untuk menjangkau korban ketika
ekspoitasi telah berakhir, indikator dapat langsung terlihat (dan tidak termasuk, contohnya,
adanya tanda-tanda kontrol atau pengawasan terkini dari para pelaku TPPO, kondisi
pekerjaan yang sangat buruk, dan lain-lain.) Bentuk-bentuk eksploitasi yang dicakup pada
dasarnya seksual dan (khususnya) tenaga kerja, berdasarkan profil korban perdagangan
orang yang teridentifikasi di daerah tempat TMD akan bekerja.

4.5 Isu-isu khusus dalam identifikasi anak-anak yang
mengalami perdagangan orang
Dampak perdagangan orang dan eksploitasi terkait yang dialami oleh korban anak-anak
berpotensi menjadi lebih parah, dengan pertimbangan tahapan perkembangan fisik dan
psikologis anak serta kemampuannya untuk berkembang. Oleh karena itu, identifikasi yang
cepat dan rujukan bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang sesuai
sangat penting dalam memastikan kesejahteraan dan pemulihannya. Ada beberapa
hambatan yang menghalangi identifikasi korban anak dalam praktek perdagangan orang.
Meskipun banyak dari hambatan-hambatan ini biasa ditemui pada kasus dewasa dan anakanak, beberapa di antaranya terlihat sangat khusus (atau lebih kuat) pada kasus korban
anak:
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UNODC (2008) Toolkit untuk memerangi perdagangan orang. Vienna: UNODC, p.258.
IOM (2007) Buku Petunjuk Bantuan Langsung untuk Korban TPPO Jenewa: IOM, p.30.
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Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Anak-anak biasanya lebih rentan terhadap pemaksaan, penipuan, atau manipulasi
dari pelaku perdagangan orang. Meskipun hal ini bervariasi menurut umur, tingkat
kedewasaan dan latar belakang pribadi, keluarga dan sosial
Anak-anak tidak begitu sadar akan hak-hak mereka dan penyalahgunaan
terhadapnya selama proses perdagangan orang.
Anak-anak memiliki informasi yang lebih terbatas mengenai kemana mencari
bantuan.
Sadar akan peraturan yang ketat yang diterapkan oleh banyak negara terhadap
penyalahgunaan, kekerasan, dan eksploitasi anak, pelaku perdagangan biasanya
menyekap anak-anak di bawah pengawasan yang lebih ketat dan di lokasi yang lebih
tersembunyi.

Seluruh keadaan tersebut menambah kesulitan dan hambatan terhadap pemeriksaan awal
anak-anak sebagai terduga korban perdagangan orang dan semua hal tersebut harus
dipertimbangkan saat bertemu dengan anak-anak yang merupakan terduga korban.
Satu tantangan khusus yang dapat timbul selama identifikasi anak yang menjadi korban
perdagangan orang berkaitan dengan pengidentifikasiannya sebagai anak ( yakni berusia d
bawah 18 tahun).66 Khususnya dalam konteks anak yang terpisah atau tak didampingi, usia
anak terduga korban dapat dipertanyakan. Ada anak-anak yang kehilangan dokumen
identitas mereka atau disita saat proses TPPO. Banyak dari mereka bahkan tidak pernah
memiliki akte lahir (sehingga mereka tidak pernah memiliki dokumen yang berlaku untuk
membuktikan identitas dan usia mereka). Anak-anak juga dapat diyakinkan oleh para
pelaku TPPO agar mereka menyatakan bahwa mereka adalah orang dewasa (atau
diharuskan melakukan hal tersebut). Seiring dengan pendekatan berbasis hak, korban anak
berhak mendapatkan tindakan perlindungan khusus, baik sebagai korban perdagangan
orang dan sebagai anak. Bila diidentifikasi sebagai anak, ia dapat mengakses hak-hak dasar
dan tindakan perlindungan secara lebih luas yang merupakan hak anak korban perdagangan
orang karena usianya. Selain itu, salah mengidentifikasi anak dalam konteks TPPO
mencegah penentuan beratnya hukuman pada pelaku TPPO. Bila ada keraguan mengenai
usia seseorang, penilaian usia harus dilakukan untuk mematuhi hak-hak anak dan standar
praktik yang baik:
Ɣ
Ɣ

Bila ada keraguan, orang yang mengaku atau diduga berusia di bawah 18 tahun harus
diperlakukan sebagai anak.67
Bila tata cara penilaian usia dirasa perlu, hal ini harus dilakukan dengan tujuan utama
untuk memenuhi kepentingan terbaik anak tersebut .

Bila dicetuskan, tata cara penilaian usia adalah di luar kewenangan TMD berbasis desa dan
karenanya tidak dibahas dengan detil di panduan ini.68
Mengidentifikasi anak-anak yang terpisah dari orang tuanya (atau wali utama lainnya)
sangat penting, khususnya dalam konteks TPPO. Anak-anak yang tidak mendapatkan
pengasuhan keluarga berhak atas perlindungan dan bantuan khusus.69 Oleh karena itu,
sebagai bagian dari proses yang ditujukan untuk mengidentifikasi anak-anak yang
mengalami perdagangan orang, sangat penting untuk melakukan penilaian untuk
mengetahui apakah anak yang menjadi terduga korban juga tidak diasuh orang tuanya.

PBB (1989) Konvensi Hak Anak. Seri Perjanjian PBB vol. 1577, Pasal 1.
Peraturan Menteri Negara PPPA tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi
GDQDWDX.RUEDQ7332 1R %DE,,,µ3URVHGXU3HOD\DQDQ3HODSRUDQ,GHQWLILNDVL¶SDUDJUDI E
68 Untuk petunjuk lebih lanjut mengenai penilaian usia, lihat Di Maio, M.A. (2012) Laporan Khusus Mengenai
Penilaian Usia Dalam Konteks Anak yang Terpisah di Eropa. Belanda: Program bagi Anak yang Terpisah di
Eropa (SCEP).
69 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi Hak Anak. Seri Perjanjian PBB vol. 1577, Pasal 20.
66
67
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Bila berdasarkan pengamatan, dugaan dan/atau perilaku anak selama kontak awal, ada
kecurigaan bahwa anak tersebut mengalami perdagangan orang, TMD harus segera
melibatkan orang tua anak (atau wali utama lainnya).70 Bila ia tidak ada, atau ia diduga
terlibat dalam melakukan TPPO terhadap anak tersebut, wali independen dan memenuhi
syarat akan ditunjuk. Anak tersebut harus dirujuk ke pihak berwenang yang relevan untuk
wawancara awal/pendahuluan dengan persetujuan orang tua atau wali utamanya yang telah
mengetahui segala informasi yang diperlukan.
Pada kasus anak yang tidak diasuh orang tuanya, proses identifikasi harus dilakukan secara
lebih luas dan komprehensif untuk menentukan kepentingan terbaik mereka. Anak tersebut
harus dirujuk ke pelayanan perlindungan anak yang sesuai, termasuk perawatan dan
perlindungan, akses untuk perawatan kesehatan dan dan pendidikan, bantuan sosial dan
hukum.

70

Peraturan Menteri Negara PPPA tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi
GDQDWDX.RUEDQ7332 1R %DE,,,µ3URVHGXU3HOD\DQDQ3HODSRUDQ,GHQWLILNDVL¶SDUDJUDI
TMD juga memainkan peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di desa tentang bahaya perdagangan
orang.
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5. Bantuan dan rujukan korban perdagangan
orang
Ketika orang tersebut telah diidentifikasi secara resmi oleh pihak berwenang yang
relevan sebagai korban perdagangan orang, ia akan menerima surat rujukan atau surat
rekomendasi untuk menerima bantuan:

Surat rujukan. Surat rujukan dikeluarkan oleh institusi pertama yang
mengidentifikasi korban perdagangan orang (contoh: polisi, dinas sosial tingkat
kabupaten, P2TP2A, PPT). Begitu korban teridentifikasi, ia harus ditawarkan
bantuan. Bila bantuan yang dibutuhkan tidak tersedia melalui institusi yang
mengidentifikasi, maka korban harus dirujuk ke institusi yang relevan untuk
dibantu; surat rujukan memfasilitasi proses perujukan ini. Institusi pengidentifikasi
akan membuatkan rancangan surat rujukan, yang merinci detail pribadi korban dan
isu/pelanggaran yang dialami, nama institusi yang menjadi rujukan dan layanan
yang dibutuhkan oleh korban yang mendapatkan rujukan. Kemudian, surat rujukan
harus segera dikirim ke penyedia layanan tempat korban dirujuk untuk memfasilitasi
korban dalam mengakses bantuannya. Surat rujukan dapat juga diberikan kepada
korban untuk mendukungnya dalam mencari bantuan ke berbagai institusi lainnya.
Ia dapat membawa surat rujukan tersebut ke berbagai penyedia layanan untuk
mendukung pencarian bantuannya. Apabila institusi pertama tidak menyediakan
surat rujukan bagi korban perdagangan orang, staf institusi tersebut akan menemani
korban untuk mencari bantuan ke berbagai institusi.

Surat rekomendasi. Surat rekomendasi serupa dengan surat rujukan tapi
tanpa tingkat informasi yang sama. Surat rekomendasi menyatakan bahwa seorang
individu telah diidentifikasi secara resmi sebagai korban perdagangan orang dan
membutuhkan layanan. Surat rekomendasi ditujukan untuk meyakinkan institusi
penerima surat bahwa seseorang/korban harus mendapatkan layanan yang
dibutuhkan dari institusi tersebut dengan statusnya sebagai korban perdagangan
orang. Surat rekomendasi dikeluarkan oleh dinas sosial pada tingkat kabupaten
(Dinsos) dan korban dapat menggunakan surat ini untuk mengakses pelayanan dan
bantuan dari berbagai institusi.
Bila korban perdagangan orang telah diidentifikasi secara resmi dan belum menerima
perangkat rujukan yang dibutuhkan (surat rujukan atau surat rekomendasi), korban harus
memintanya dari institusi negara yang mengidentifikasinya. Bila ia tidak dapat menerima
surat rujukan atau surat rekomendasi, ia dapat menghubungi petugas polisi atau staf pada
dinas sosial tingkat kabupaten. Di beberapa kabupaten, surat rujukan maupun surat
rekomendasi resmi tidak disediakan. Namun, korban didampingi/ditemani oleh staf
P2TP2A atau polisi untuk merujuk mereka dalam mendapatkan bantuan dari penyedia
layanan yang relevan. Korban dapat juga dibantu oleh LSM untuk mengakses layanan dan
dukungan.
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Dengan dokumentasi resmi ini, seorang korban perdagangan orang dapat mengakses
berbagai jenis bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi korban/saksi TPPO. Silahkan
lihat Tabel #3 dan Tabel #4 di bawah untuk informasi lebih detail mengenai berbagai jenis
bantuan yang tersedia bagi korban perdagangan orang dan korban/saksi. Di bawah undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia dan peraturan terkait,
ada berbagai bentuk bantuan yang secara khusus dirancang untuk mendukung korban
perdagangan orang. Bantuan ini termasuk bantuan medis dan sosial, dukungan untuk
kepulangan dan integrasi sosial, perawatan sementara, perlindungan, dan akses untuk
kompensasi. Bantuan tambahan tersedia bagi korban perdagangan orang yang juga
bertindak sebagai korban/saksi, seperti perlindungan khusus dari polisi, bantuan hukum
dan akses untuk restitusi melalui proses hukum. Penyediaan seluruh layanan didasarkan
pada kebutuhan dan kondisi pribadi korban, seperti dicantumkan dalam garis besar
Undang-undang nomor 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Untuk dapat menerima bantuan, seorang korban perdagangan orang
dapat pergi ke PPT atau P2TP2A untuk meminta bantuan atau rujukan untuk mendapat
bantuan. Ada juga LSM yang organisasi masyarakat sipil yang dapat menyediakan beragam
bentuk bantuan untuk para korban perdagangan orang. Harap lihat Lampiran #6. Daftar
layanan di Jawa Barat dan Jakarta. Tidak ada batasan waktu dalam hal pencarian bantuan
selama seseorang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang oleh pihak
berwenang yang relevan.
Sebagai tambahan bantuan bagi korban , ada bentuk lainnya dari bantual sosial dan
perlindungan yang tersedia bagi para pekerja migran yang telah kembali dan bagi
masyarakat dan orang-orang yang rentan secara sosial dan ekonomi. Silahkan lihat Tabel #5
dan Tabel #6 di bawah.
Beberapa jenis bantuan sosial tersedia di desa/komunitas di tempat orang tersebut tinggal.
Beberapa jenis bantuan lainnya dapat diakses di tingkat kecamatan, kabupaten, atau
nasional. Silahkan lihat lampiran #5: Daftar pelayanan di Jawa Barat dan Jakarta.
Secara keseluruhan, ada serangkaian pelayanan dan program pemerintah yang tersedia yang
dapat diakses oleh korban untuk kebutuhan pemulihan dan reintegrasinya. Beberapa dari
bantuan tersebut tersedia bagi pekerja migran yang telah kembali, di antaranya ada yang
diperuntukkan bagi orang-orang yang yang rentan secara sosial dan ekonomi, dan beberapa
bantuan juga tersedia bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai tambahan, anak-anak
yang menjadi korban perdagangan orang dapat mengakses seluruh rangkaian bantuan yang
dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. TMD memiliki peran penting
dalam memberikan informasi bagi korban perdagangan orang mengenai berbagai bentuk
bantuan yang sekiranya berhak didapatkan mereka dan bagaimana cara mengakses bantuan
tersebut.

44

Diagram #10. Berbagai jenis bantuan yang dapat diakses oleh korban

Bantuan yang
tersedia untuk
korban
perdagangan
orang

Bantuan yang
tersedia untuk
korban/saksi
perdagangan
orang

Bantuan yang
tersedia untuk
pekerja migran

Bantuan
yang
tersedia

Bantuan sosial,
termasuk bagi
masyarakat yang
rentan secara
sosial, korban
kekerasan, dan
perlindungan anak

5.1 Bantuan bagi korban perdagangan orang
Undang-undang nomor 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang menyediakan berbagai bentuk bantuan bagi korban perdagangan
orang, termasuk:

rehabilitasi medis (Pasal 51);
rehabilitasi sosial (termasuk dukungan psikologis dan konseling) (Pasal 51);
bantuan pemulangan (Pasal 51);
b
reintegrasi sosial (Pasal 51);
tempat tinggal sementara (Pasal 46 dan 52);
perlindungan terhadap identitas dan kerahasiaan seseorang (Pasal 44);
untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48).
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Sebagai tambahan, perihal bantuan
dijelaskan dalam berbagai peraturan
pemerintah sebagai berikut:

Kotak #5. Berbagai bantuan dan
pelayanan yang disediakan
pemerintah

x

 Bantuan untuk korban
Peraturan Menteri Koordinator
perdagangan orang
Bidang Kesejahteraan Rakyat no
 Bantuan untuk korban/saksi
2 tahun 2016tentang Rencana
perdagangan orang
Aksi Nasional 2015 sampai 2019
 Bantuan untuk pekerja migran
Tentang Pemberantasan
 Bantuan sosial, termasuk bagi
Perdagangan Orang menyediakan
71
masyarakat yang rentan secara sosial,
³UHKDELOLWDVLVRVLDO´ dan
korban kekerasan, dan perlindungan
mengamanatkan Kementerian
anak
Sosial untuk menyediakan
beberapa layanan jangka pendek di
Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), dan Rumah Perlindungan dan Trauma
Center (RPTC).

x

Peraturan nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan
Pemulihan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO dan Standar Prosedur Operasional
(SOP)nomor 22 tahun 2010 untuk Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban
TPPO menyediakan rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, integrasi sosial,
dan bantuan hukum dari PPT yang beroperasi pada tingkat lokal dan nasional.

x

Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menyediakan pelayanan bebas biaya yang termasuk konseling,
perawatan psikososial, advokasi, konsultasi hukum, rujukan pelayanan medis, dan
rumah perlindungan sementara dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) KPPPA.

x

Peraturan Menteri Sosial nomor 102 tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Pengoperasian Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dan Prosedur
Operasi Standar Rehabilitasi Biopsikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma
Center (RPTC) menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal; bantuan di
puskesmas atau rumah sakit; bantuan psikologis dan layanan konseling; berbagai
bentuk edukasi dan keterampilan hidup; kunjungan rumah (termasuk kunjungan
rumah setelah kepulangan di daerah asal untuk memastikan korban menerima
layanan yang dibutuhkan), konferensi kasus eksternal dan tindak lanjut melalui
Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC).

Bentuk utama bantuan yang tersedia bagi korban perdagangan orang diperinci dalam tabel
di bawah. Bantuan ini hanya tersedia bagi korban yang telah diidentifikasi secara resmi
sebaagai korban perdagangan orang, sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.72
Untuk dapaat menerima pelayanan/bantuan khusus TPPO, korban harus menyediakan
dokumen pribadi. Namun, banyak korban tidak memiliki dokumen pribadi setelah kejadian
71

UU Kesejahteraan Sosial (No.11/ 2009) Pasal 7 menjelaskan pokok-SRNRN³UHKDELOLWDVLVRVLDO´\DNQL
³GLPDNVXGNDQXQWXNPHPXOLKNDQGDQPHQJHPEDQJNDQNHPDPSXDQ seseorang yang memiliki disfungsi sosial
XQWXNGDSDWPHODNXNDQIXQJVLVRVLDOVHFDUDDODPL´GDQGDSDWGLVHGLDNDQGDODPOLQJNXSNHOXDUJDPDV\DUDNDW
GDQDWDXLQVWLWXVLVRVLDO'LEDZDK88LQL³UHKDELOLWDVLVRVLDO´WHUPDVXNPRWLYDVLGDQGLDJQRVDSVLNRVRVLDO
pengobatan dan perawatan; pelatihan kejuruan dan pembinaan kewiraswastaaan; bimbingan mental dan
spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; aksesibilitas pelayanan; bantuan dan
bantuan sosial; bimbingan re-sosialisasi; bimbingan lanjutan; dan/atau rujukan.
72 Lihat Bagian 4.3 di atas: Peran TMD berbasis desa dalam identifikasi korban.
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NDUHQDGRNXPHQPHUHNDKLODQJKDQFXUDWDXGLDPELOROHK³PDMLNDQ´%HEHUDSDNRUEDQ
bahkan tidak memiliki dokumen pribadi karena tidak adanya akte kelahiran. Untuk
memproses dokumen baru, korban perdagangan orang harus menghubungi P2TP2A atau
polisi atau kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau ke kantor kelurahan
setempat.
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Bantuan medis

Tempat berlindung
sementara

Bentuk bantuan

Tempat perlindungan sementara

Tempat perlindungan sementara
Pengobatan dan perawatan
medis untuk cedera atau penyakit
(baik rawat jaalan atau rawat
inap) dan melalui rujukan ke
rumah sakit dan puskesmas
Pengobatan dan perawatan
medis berbasis rumah sakit (di
42 rumah sakit di Indonesia)
Pengobatan dan perawatan
medis berbasis rumah sakit (di
31 rumah sakit di Indonesia)

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten
Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten
Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) atau Badan
Pemberdayaan Perempuan
Polisi

Pemerintah
provinsi/kabupaten

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

RPSW
Rumah Perlindungan Sosial
Wanita

RPSA
Rumah Perlindungan Sosial Anak

P2TP2A
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak

PPT di RS Bhayangkara
Pusat Pelayanan TerpaduRumah
Sakit Bhayangkara

PPT di RSUD
Pusat Pelayanan Terpadu Rumah
Sakit Umum Daerah

(Bila P2TP2A tidak memiliki
tempat perlindungan baagi lelaki,
mereka dapat merujuknya ke
tempat perlindungan yang
dikelola oleh rekan kerja mereka)
Tempat perlindungan sementara

Bantuan apa yang
disediakan?
Tempat perlindungan sementara

Siapa yang menyediakan
bantuan?
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) atau Badan
Pemberdayaan Perempuan

Program/Kemana harus
pergi?
P2TP2A
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak

Tabel #3. Bantuan pemerintah yang tersedia bagi korban perdagangan orang

Lelaki, perempuan,
dan anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang
Lelaki, perempuan,
dan anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang

Anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang
Lelaki, perempuan,
dan anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang

Lelaki dan
perempuan yang
menjadi korban
perdagangan orang
Perempuan yang
dieksploitasi secara
seksual

Siapa yang
berhak?
Lelaki, perempuan,
dan anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang
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Dukungaan
psikologis dan
konseling

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

RPSW
Rumah Perlindungan Sosial
Wanita
RPSA
Rumah Perlindungan Sosial Anak
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) atau Badan
Pemberdayaan Perempuan
Kementerian Kesehatan

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten
Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

P2TP2A
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak
PPT
Pusat Pelayanan Terpadu

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

RPSW
Rumah Perlindungan Sosial
Wanita

RPSA
Rumah Perlindungan Sosial Anak

Dukungan psikologis dan
layanan konseling, termasuk:
layanan psikiatri, rujukan ke
institusi relevan, konseling,
penyembuhan trauma, konseling
psikoterapi, dan konseling
spiritual
Rujukan ke puskesmas atau
rumah sakit dan/atau berbagai
bentuk dukungan psikologis
lainnya
Rujukan ke puskesmas atau
rumah sakit dan/atau berbagai
bentuk dukungan psikologis
lainnya

Dukungan psikologi dan
konseling

Rujukan ke puskesmas atau
rumah sakit dan/atau berbagai
bentuk perawatan medis
lainnya, seperti pemeriksaan
dasar
Rujukan ke puskesmas atau
rumah sakit dan/atau berbagai
bentuk perawatan medis lainnya
Rujukan ke puskesmas atau
rumah sakit dan/atau berbagai
bentuk perawatan medis lainnya
Dukungan psikologi dan
konseling

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Pengobatan dan perawatan
medis (pada 17 kantor kesehatan
berbasis pelabuhan di
Indonesia)

Kementerian Kesehatan

PPT di KKP
Pusat Pelayanan Terpadu Kantor
Kesehatan Pelabuhan

Anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang

Perempuan yang
dieksploitasi secara
seksual

Perempuan yang
dieksploitasi secara
seksual
Anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang
Lelaki, perempuan,
dan anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang
Lelaki, perempuan,
dan anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang
Lelaki dan
perempuan yang
menjadi korban
perdagangan orang

Lelaki dan
perempuan yang
menjadi korban
perdagangan orang

Lelaki, perempuan,
dan anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang
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Perlindungan

Dukungan
sipil/administratif

Bantuan hukum

Hibah atau
pinjaman bagi
usaha kecil

Dukungan
keterampilan hidup

Bantuan untuk memulai usaha
kecil
Konsultasi hukum, bantuan
hukum dari pengacara di P2TP2A
melalui rujukan dari rekan kerjaa
Memproses dokumen identitas
pribadi
Menerima kasus TPPO,
menawarkan perlindungan, dan
membuat rujukan untuk
bantuan

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial (melalui
Direktorat Rehabilitasi Sosial)
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA)
Kementerian Dalam Negeri

Petugas polisi pada tingkat
kabupaten yang ditugasi untuk
menangani kasus pidana yang
melibatkan perempuan dan
anak-anak

RPSW
Rumah Perlindungan Sosial
Wanita

UEP - Usaha Ekonomi Produktif

Program Pelatihan dan
Bantuan(Pelatihan dan
Pendampingan Korban
Trafficking)
P2TP2A
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil

UPPA
Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak

Dukungan keterampilan hidup,
termasuk: pelatihan
keterampilan sosial hidup,
kesempatan untuk bergabung
dengan kelompok percakapan
sosial, kelompok pertolongan
diri sendiri, kegiatan rekreasi,
kelompok dukungan, kelompok
edukasi, dan kelompok
penyelesaian
masalah/pengambilan
keputusan
Dukungan keterampilan hidup,
termasuk: pelatihan
keterampilan sosial hidup,
pelatihan kejuruan, pendidikan
kesehatan pribadi
Bantuan finansial pribadi untuk
memulai usaha

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

Lelaki, perempuan,
dan anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang
Lelaki, perempuan,
dan anak-anak yang
menjadi korban
perdagangan orang
Perempuan dan anakanak yang menjadi
korban perdagangan
orang

Lelaki dan
perempuan yang
menjadi korban
perdagangan orang
Perempuan yang
menjadi korban
perdagangan orang

Perempuan yang
dieksploitasi secara
seksual

Lelaki dan
perempuan yang
menjadi korban
perdagangan orang

5.2 Bantuan bagi korban perdagangan orang sebagai
Korban/Saksi
Beberapa korban perdagangan orang mungkin memutuskan untuk berpartisipasi atau
membawa kasusnya untuk melawan pelaku yang telah memperdagangkan dirinya. Bila
korban perdagangan orang berpartisipasi dalam peradilan pidana sebagai korban/saksi
melawan seorang pelaku perdagangan orang, maka Undang-undang nomor 21 tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjamin bentuk-bentuk
bantuan tambahan sebagai berikut:

restitusi (Pasal 48);
perlindungan polisi, sebelum, selama, dan sesudah persidangan (Pasal 47).73
Sebagai tambahan, korban/saksi yang
menerima layanan dari PPT, sesuai
Peraturan nomor 22 tahun 2010 Standar
Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan
Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban
TPPO , juga harus menerima bantuan dan
perlindungan bagi korban/saksi
termasuk:

Kotak #6. Berbagai bantuan dan
layanan yang disediakan oleh
pemerintah





Bantuan bagi korban perdagangan
orang
Bantuan bagi korban/saksi TPPO
Bantuan bagi pekerja migran
Bantuan sosial, termasuk bagi orang
yang rentan secara sosial, korban
kekerasan, dan perlindungan anak

rujukan untuk
perlindungan oleh polisi atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
pengacara atau advokat hukum untuk menemani korban/saksi pada setiap
tahap
p dalam kasus yang dijalani;
penerjemah dan informasi dalam bahasa yang ia mengert.
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Pasal PHQ\DWDNDQEDKZD³%LODVDNVLGDQDWDXNRUEDQPHQHULPDDQFDPDQ\DQJEHUHVLNRPHPEDKD\DNDQ
kesejahteraan, hidup, dan/atau asset, Kepolisian Negara Indonesia wajib menyediakan perlindungan sebelum,
VHODPDGDQVHVXGDKSHUDGLODQ´6HEDJDLWDPEDKDQ881R1/2007 menyediakan pengamanan bagi
korban/saksi selama proses hukum, berupa: Kerahasian dan privasi selama proses peradilan pidana (Pasal 33);
hak untuk bersaksi di pengadilan menggunakan komunikasi komunikasi audio/video (Pasal 34); hak untuk
ditemani penasihat hukum pada setiap tahap peradilan (Pasal 35); hak untuk mendapatkan informasi terkait
dengan kasus (Pasal 36); hak untuk memberikan kesaksian tanpa kehadiran pelaku TPPO, sesuai keinginan, bagi
dewasa (Pasal 37) dan semua kasus anak-anak (Pasal 39); proses hukum mempertimbangkan kepentingan yang
terbaik bagi anak bila korbannya adalah anak-anak (Pasal 38); dan untuk anak (di bawah usia 18 tahun), hak
untuk ditemani orang tua, wali, atau pendukung lain dalam setiap tahap dalam kasus yang dijalani (Pasal 39).
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Menerima kasus TPPO,
memberikan
perlindungan,
melakukan investigasi,
membuat rujukan untuk
bantuan
Bantuan hukum daan
perlindungan fisik
(termasuk penyediaan
tempat berlindung) untuk
korban/saksi yaang
terlibat dalam proses
peradilan pidana

kantor polisi pada tingkat
kabupaten yang ditugasi untuk
menangani kasus yang
melibatkan perempuan dan
anaak-anak
LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban

LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban

Perlindungan

UPPA
Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak

P2TP2A
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Bantuan hukum

Bantuan apa yang
disediakan?
Bantuan hukum dan
dukungan administratif
(mempersiapkan
dokumen pendukung
seperti surat rujukan dan
bukti yaang tersedia
seperti paspor/fotokopi,
bukti pembayaran, surat
kontrak tenaga kerja, dll)
sebelum dan selama
peradilan pidana

Siapa yang menyediakan
bantuan ?
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA)

Program/Kemana harus pergi?

Bentuk bantuan

Tabel #4. Bantuan pemerintah yang tersedia bagi saksi/korban perdagangan orang

Lelaki, perempuan, dan
anak-anak yang menjadi
korban/saksi dalam
proses peradilan pidana

Perempuan dan anakanak yang menjadi
korban perdagangan
orang

Lelaki, perempuan, dan
anak-anak yang menjadi
korban perdagangan
orang

Siapa yang berhak?

5.3 Bantuan yang tersedia bagi Pekerja Migran yang
Telah Kembali
Korban perdagangan orang yang merupakan pekerja migran yang telah kembali berhak
untuk mengakses layanan dan dukungan di bawah peraturan dan perundangan yang telah
diterapkan untuk melindungi pekerja migran (Tenaga Kerja Indonesia atau TKI) .
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
mengatur pelindungan pekerja migran setelah bekerja. Pasal 24 UU ini menyatakan
Pelindungan Setelah Bekerja meliputi:

fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal
dunia;
rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
Pasal 34 (poin d) UU ini menyatakan
bahwa Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya wajib melakukan
pelindungan sosial bagi Calon Pekerja
Migran Indonesia dan/atau Pekerja
Migran Indonesia melalui: d.
reintegrasi sosial melalui layanan
peningkatan keterampilan, baik
terhadap Pekerja Migran Indonesia
maupun keluarganya;

Kotak #7. Berbagai bantuan dan
layanan yang disediakan oleh
pemerintah





Bantuan untuk korban perdagangan
orang
Bantuan untuk korban/saksi
perdagangan orang
Bantuan untuk pekerja migran
Bantuan sosial, termasuk bagi orangorang yang rentan secara sosial, korban
kekerasan, dan perlindungan anak

Pasal 35 UU ini menyatakan bahwa
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon
Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui: a. pengelolaan
remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam
negeri dan negara tujuan penempatan;b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia
dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan c. edukasi kewirausahaan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tugas Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia untuk melindungi pekerja migran yang kembali antara lain:

memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia;
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melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran
Indonesia;
melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran
Indonesia.
Sebagai tambahan, Peraturan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2013 Mengenai Pemulangan
Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal
membutuhkan otoritas (gubernur/bupati/walikota) dalam membentuk satuan tugas
(SATGAS) yang beroperasi di titik masuk tempat para pekerja migran kembali ke Indonesia.
SATGAS ini bertugas menerima dan mendaftarkan pekerja migran yang tereksploitasi atau
Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dan menyediakan bantuan dalam bentuk:

tempat perlindungan sementara (dan makanan);
perawatan medis;
konseling psikologi (di tempat perlindungan);
memastikan keamanan pekerja migran selama kedatangan, tinggal,
perjalanan, dan kembali;
memulangkan pekerja migran ke daerah asalnya;
menyediakan surat-surat untuk memfasilitasi kembalinya pekerja migran.
Peraturan dan panduan tambahan (termasuk prosedur standar operasi RPTC, didiskusikan
di atas) yang memperkuat dan mengembangkan kerangka kerja untuk bantuan bagi pekerja
migran yang telah kembali (yang dapat termasuk korban perdagangan orang) salah satunya
adalah Peraturan Kepala BNP2TKI tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap
Darurat bagi TKI Bermasalah (No.2 Tahun2015), yang menyediakan bantuan tunai (5 juta
hingga 20 juta rupiah) dari BNP2TKI untuk pekerja migran yang menghadapi
permasalahan.
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Konseling dan
dukungan
psikologis

SATGAS
Satuan Tugas TKIB

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

SATGAS
Satuan Tugas TKIB

Dibentuk oleh
gubernur/bupati/walikota di

Dibentuk oleh
gubernur/bupati/walikota di
titik masuk tempat para pekerja
migran kembali ke Indonesia
Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

SATGAS
Satuan Tugas TKIB

Konseling psikologi selama
tinggal di tempat perlindungan

Dukungan psikologis dan
layanan konseling, termasuk:
layanan psikiatri, rujukan ke
lembaga yang relevan,
konseling, penyembuhan
trauma, konseling spiritual.
Pelayanan ini tersedia bagi
pekerja migran dewasa (lelaki
dan perempuan)

Rujukan ke puskesmas atau
rumah sakit dan/atau
berbagai bentuk perawatan
medis (seperti pengecekan
dasar)
Perawatan medis saat tinggal
di tempat perlindungan
sementara

Tempat perlindungan
sementara dan makanan

Dibentuk oleh
gubernur/bupati/walikota di
titik masuk tempat para pekerja
migran kembali ke Indonesia
Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

Tempat perlindungan
sementara

LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

Tempat
perlindungan
sementara

Bantuan medis

Bantuan apa yang
disediakan?
Tempat perlindungan
sementara (dan makanan)

Siapa yang menyediakan
bantuan?
Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Program/Kemana harus pergi?

Bentuk bantuan

Tabel #5. Bantuan pemerintah yang tersedia bagi pekerja migran yang telah kembali

Pekerja migran yang
kembali yang telah

Pekerja migran yang
kembali yang telah
dieksploitasi atau
menemui masalah
Pekerja migran yang
kembali

Korban/saksi yang
membutuhkan tempat
berlindung selama
penyelidikan,
penuntutan, dan
pengadilan
Pekerja migran yang
kembali yang telah
dieksploitasi atau
menemui masalah
Pekerja migran yang
kembali yang telah
dieksploitasi atau
menemui masalah

Pekerja migran yang
kembali

Siapa yang berhak?
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Pekerja migran yang
kembali

Pusat Krisis dan hotline yang
dapat dihubungi oleh para
pekerja migran mengenai
pelanggaran hak-hak mereka
Dapat menerima kasus
pengaduan pelanggaran hakhak pekerja migran, mediasi
antara korban dan agen
perekrutan

Bantuan hukum

BNP2TKI
Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri
Direktorat Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Luar
Negeri

BNP2TKI
Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri
Kementerian Tenaga Kerja

Pekerja migran yang
kembali yang telah
dieksploitasi atau
menemui masalah

Bantuan finansial darurat
(tunai) dari 5 juta hingga 20
juta rupiah

BNP2TKI
Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri

SATGAS
Satuan Tugas TKIB

Bantuan emergensi bagi TKIB
(Pekerja migran Indonesia yang
memiiki masalah)

Bantuan tunai kecil

Bantuan finansial kelompok
untuk memulai usaha
Bantuan tunai kecil (uang
tunai)

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten
Dibentuk oleh
gubernur/bupati/walikota di
titik masuk tempat para pekerja
migran kembali ke Indonesia

KUBE ± Kelompok Usaha Bersama

Pekerja migran yang
kembali

Pekerja migran yang
kembali yang telah
dieksploitasi atau
menemui masalah
Pekerja migran yang
kembali
Pekerja migran yang
kembali yang telah
dieksploitasi atau
menemui masalah

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

UEP - Usaha Ekonomi Produktif

Hibah ataau
pinjaman bagi
usaha kecil

dieksploitasi atau
menemui masalah
Pekerja migran yang
kembali

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

Keterampilan hidup,
termasuk: pelatihan
keterampilan sosial hidup,
kesempatan untuk bergabung
dengan kelompok percakapan
sosial, kelompok pertolongan
diri sendiri, kegiatan rekreasi,
kelompok edukasi, dan
kelompok, pengambilan
keputusan/penyelesaian
masalah
Bantuan finansial pribadi
untuk memulai usaha

sementara

Dukungan
keterampilan
hidup

titik masuk tempat para pekerja
migran kembali ke Indonesia
Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten
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Perlindungan

SATGAS
Satuan Tugas TKIB

SATGAS
Satuan Tugas TKIB

Dibentuk oleh
gubernur/bupati/walikota di
titik masuk tempat para pekerja
migran kembali ke Indonesia
Dibentuk oleh
gubernur/bupati/walikota di
titik masuk tempat para pekerja
migran kembali ke Indonesia

Repatriasi ke provinsi atau
daerah asal dan surat-surat
untuk memfasilitasi
kembalinya pekerja migran
Kepastian keamanan pekerja
migran selama proses
kedatangan, tinggal,
perjalanan, dan kembali

Pekerja migran yang
kembali yang telah
dieksploitasi atau
menemui masalah
Pekerja migran yang
kembali yang telah
dieksploitasi atau
menemui masalah

5.4 Bantuan sosial, termasuk bagi orang-orang yang
rentan secara sosial, korban kekerasan, dan
perlindungan anak
Korban perdagangan orang dan terduga korban perdagangan orang harus dapat mengakses
bantuan dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat umum dan juga
program yang disiapkan untuk orang-orang miskin dan rentan. Banyak layanan bagi orangorang miskin dan rentan dikelola melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K).
Bagi para korban kekerasan, ada program
tambahan dari pemerintah yang dapat
diakses, termasuk hunian, perawatan
medis, dukungan psikologis, dan
konseling.
Dalam kasus anak-anak yang menjadi
korban perdagangan orang, ada berbagai
bentuk bantuan yang dapat diakses dalam
kerangka perlindungan anak. Hal ini
termasuk program-program yang
berkaitan dengan pendidikan, pelatihan
kejuruan, dan dukungan kesejahteraan
sosial.
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Kotak #8. Berbagai bantuan dan
layanan yang disediakan oleh
pemerintah





Bantuan bagi korban perdagangan
orang
Bantuan bagi korban/saksi
perdagangan orang
Bantuan bagi pekerja migran
Bantuan sosial, termasuk bagi
orang-orang yang rentan secara
sosial, korban kekerasan, dan
perlindungan anak
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Bantuan Medis

Hunian

Bentuk bantuan

PPT at KKP
Kantor Kesehatan

P2TP2A
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak
PPT at RS Bhayangkara
Rumah Sakit
BhayangkaraPusat Pelayanan
Terpadu
PPT at RSUD
Rumah Sakit Umum Daerah
Pusat Pelayanan Terpadu

LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center
RPSA
Rumah Perlindungan Sosial
Anak
P2TP2A
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak

Program/Kemana harus
pergi?
Rutilahu
Rumah Tidak Layak Huni

Tempat perlindungan
sementara
Tempat perlindungan
sementara

Tempat perlindungan
sementara

Berbagai bentuk perawatan
medis

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA)
LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) atau Badan
Pemberdayaan Perempuan
Polisi

Pengobatan dan perawatan
medis berbasis rumah sakit (di
31 rumah sakit di Indonesia)
Pengobatan dan perawatan
medis (di 17 kantor kesehatan

Pemerintah Provinsi/Kabupaten

Kementerian Kesehatan

Pengobatan dan perwatan
medis berbasis rumah sakit (di
42 rumah sakit di Indonesia)

Bantuan apa yang
disediakan?
Bantuan finansial untuk
merenovasi rumah yang
dinyatakan tidak layak huni
Tempat perlindungan
sementara

Siapa yang menyediakan
bantuan?
Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K)
Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Lelaki, perempuan,
dan anak-anak

Lelaki, perempuan,
dan anak-anak

Lelaki, perempuan,
dan anak-anak

Korban/saksi yang
membutuhkan tempat
perlindungan selama
penyelidikan,
penuntutan, dan
pengadilan
Lelaki, perempuan, dan
anak-anak korban
kekerasan

Lelaki, perempuan,
dan anak-anak korban
kekerasan

Anak-anak korban
kekerasan

Lelaki dan perempuan
yang tidak memiliki
hunian layak tinggal
Lelaki dan perempuan
korban kekerasan

Siapa yang berhak?

Tabel #6. Bantuan sosial, termasuk bagi orang-orang yang rentan secara sosial, korban kekerasan, dan
perlindungan anak
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Dukungaan
keterampilan
hidup

Dukungan
psikologis dan
konseling

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

RPSA
Rumah Perlindungan Sosial
Anak

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

Kementerian Sosial, Dinas Sosial
di tingkat kabupaten

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

RPSA
Rumah Perlindungan Sosial
Anak

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Hanya tersedia bagi warga
Jakarta

Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K)

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dinas Kesehatan dan Jaminan
Sosial

RPTC
Rumah Perlindungan Trauma
Center

Kartu Jakarta Sehat

PelabuhanPusat Pelayanan
Terpadu
BPJS-Kesehatan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
JKN
Jaminan Kesehatan Nasional
KIS card
Kartu Indonesia Sehat
Asuransi kesehatan terjangkau
atau gratis
Perawatan di puskesmas dan
di rumah sakit kelas tiga.
Akses untuk pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh
by JKN (Jaminan Kesehatan
Nasional)
Akses untuk perawatan medis
gratis di seluruh puskesmas di
Jakarta
Rujukan ke puskesmas atau
rumah sakit dan/atau berbagai
bentuk perawatan medis
(seperti pengecekan dasar)
Rujukan ke puskesmas atau
rumah sakit dan/atau berbagai
bentuk perawatan medis
(seperti pengecekan dasar)
Dukungan psikologis dan
pelayanan konseling,
termasuk: pelayanan psikiatri,
rujukan ke lembaga yang
relevan, konseling,
penyembuhan trauma,
konseling psikoterapi, dan
konseling spiritual
Rujukan ke puskesmas atau
rumah sakit dan/atau berbagai
berbagai bentuk dukungan
psikologis
Keterampilan hidup,
termasuk: pelatihan
keterampilan sosial hidup,

berbasis pelabuhan di
Indonesia)
Asuransi kesehatan terjangkau
atau gratis

Lelaki dan perempuan
korban kekerasan

Anak-anak korban
kekerasan

Lelaki dan perempuan
korban kekerasan

Anak-anak korban
kekerasan

Lelaki, perempuan, dan
anak-anak warga
Jakarta
Lelaki dan perempuan
korban kekerasan

Lelaki, perempuan,
dan anak-anak
Lelaki, perempuan,
dan anak-anak

Lelaki, perempuan,
dan anak-anak
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Memproses dokumen identitas
diri

Kementerian Dalam Negeri

Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, BPHN (Badan
Pembinaan Hukum Nasional)

Dukungan sipil
dan administratif

Bantuan hukum gratis

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

UEP
(Usaha Ekonomi Produktif)

Bantuan Hukum Gratis
untuk Rakyat Miskin

Hibah 20 juta rupiah untuk
pengembangan usaha,
disediakan untuk kelompok
beranggotakan 10 orang
3 juta rupiah/orang

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Bantuan tunai bersyarat

200 ribu rupiah sebulan

KUBE
Kelompok Usaha Bersama

PKH
Program Keluarga Harapan

Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K)
Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

PSBR
Panti Sosial Bina Remaja

KKS Card
Kartu Keluarga Sejahtera

Menggantikan program
sebelumnya yakni Bantuan Tunai
untuk Siswa Miskin/Bantuan
Siswa Miskin (BSM)

KIP
Kartu Indonesia Pintar

Bantuan hukum

Dana untuk
memulai usaha
kecil

Bantuan tunai
kecil

Pendidikan

kesempatan untuk bergabung
dengan kelompok diskusi
sosial, kelompok pertolongan
diri sendiri, kegiatan rekreasi,
kelompok edukasi, dan
kelompok, pengambilan
keputusan/penyelesaian
masalah
Bantuan tunai ± di tahun 2016,
jumlah yang diberikan adalah
225.000 rupiah per semester
untuk siswa SD, 375.000
rupiah per semester untuk
siswa SMP, dan 500.000
rupiah per semester untuk
siswa SMA atau SMK
Pelatihan kejuruan

Lelaki dan perempuan

Masyarakat miskin

Lelaki dan perempuan
korban kekerasan

Anak-anak berusia 1518 tahun yang rentan
secara sosial
Lelaki dan perempuan
yang rentan secara
ekonomi
Lelaki dan perempuan
yang rentan secara
ekonomi
Lelaki dan perempuan
korban kekerasan

Anak-anak usia sekolah
dari keluarga tak
mampu
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LK3
Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Kelu
arga

PKSA
Program Kesejahteraan Sosial
Anak(

ASLUT
Asistensi Lanjut Usia Terlantar

Rastra
Beras Sejahtera

Mediasi keluarga
dan konseling

Bantuan untuk
anak-anak

Bantuan untuk
laansia

Bantuan pangan

200 ribu rupiah per bulan

Setiap rumah dapat menerima
15kg beras/bulan, dengan
harga subsidi sebesar 1.600
rupiah/kg

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat kabupaten

Membantu mediasi masalah
dalam keluarga termasuk
konseling keluarga, konsultasi
dan rujukan, sebagaimana
diperlukan
1 juta rupiah/anak per tahun
untuk keperluan dasar

Kementerian Sosial, Dinas Sosial
di tingkat provinsi dan
kabupaten
Anak terlantar (di
bawah 5 tahun); Anak
yang ditinggalkan (usia
6-18 tahun); anak
jalanan (usia 6-18);
anak yang memiliki
masalah hukum (usia
6-18 tahun); anak cacat
(sejak lahir hingga 18
tahun); anak-anak yang
butuh perlindungan
khusus (usia 6-18
tahun)
Lelaki dan perempuan
berusia lanjut (lebih
dari 60 tahun) yang
rentan secara ekonomi,
terlantar, dan butuh
bantuan
Lelaki, perempuan, dan
anak-anak yang rentan
secara ekonomi

Lelaki dan perempuan

5.5 Isu-isu khusus dalam pemberian bantuan dan
rujukan bagi anak-anak korban perdagangan orang
Sebagai tambahan bagi prosedur rujukan yang dijelaskan di atas, tindakan dan pengamanan
tertentu berlaku dalam kasus anak-anak terduga korban perdagangan orang. TMD harus
secara jelas dan tepat menjelaskan tindakan-tindakan tersebut kepada anak (dan/atau
orangtuanya, pengasuh, atau wali resmi). Sangat penting bagi TMD untuk menyadari
bagaimana cara memilih tindakan yang berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anakanak. Persyaratan ini termasuk hal-hal sebagai berikut
x

Apabila pada identifikasi awal TMD, yang menjadi terduga korban adalah anak-anak
(atau usianya tidak jelas maka untuk sementara ia akan diperlakukan selayaknya
anak-anak), orang tua/wali atau petugas/staf yang bertindak sebagai pendamping
anak harus segera dilibatkan dan ditugaskan untuk membantu anak dalam prosesproses selanjutnya.74

x

Bila anak sementara (atau secara permanen) tidak dapat berada di bawah
pengawasan orang tua, atau ada kecurigaan bahwa orang tua/pengasuh lainnya
mungkin terlibat dalam proses TPPO, seorang wali harus segera dilibatkan sesuai
prosedur hukum untuk mendukung anak selama proses berlangsung.75

x

Bila anak tidak mendapat perawatan memadai dan akomodasi, anak tersebut harus
dirujuk untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan segera, termasuk
perlindungan, makanan, dan akomodasi di tempat yang aman, akses ke perawatan
kesehatan, dukungan psikososial, dan bantuan hukum.76 Akses untuk pelayananpelayanan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2001 tentang
Perlindungan Anak dan amandemennya.77

74

KPPPA (2010) Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO
(No.22/2010) %DE,,,µ7DWD&DUD3HOD\DQDQ3HODSRUDQ,GHQWLILNDVL¶, ayat 3.1. Sebagai tambahan, di Indonesia,
ada opsi Keluarga Pengganti untuk korban/saksi anak. Umumnya Keluarga Pengganti adalah kerabat keluarga
yang dipilih oleh lembaga yang kompeten dengan persetujuan korban/saksi anak dan dianggap terbaik untuk
kepentingan anak. Bila tidak ada keluarga yang dapat diidentifikasi atau cocok, maka staff P2TP2A atau pekerja
sosial pemerintah akan ditugaskan untuk mendampingi anak dalam proses selanjutnya.
75 KPPPA (2010) Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO
(No.22/2010) %DE,,,µ7DWD&DUD3HOD\DQDQ3HODSRUDQ,GHQWLILNDVL¶, ayat 3.1. Selanjutnya UU tentang
Perubahan UU (No. 23/2002), yang mengatur UU Perlindungan Anak (No. 23/2002) menyatakan pada pasal
26(2) dalam kasus orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau untuk beberapa alasan tidak
dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dirujuk oleh ayat (1) anak akan dipindahkan ke
NHOXDUJD\DQJGLODNXNDQVHLULQJGHQJDQNHWHQWXDQ88LQL3DVDO  PHQ\DWDNDQ´'DODPNDVXV2UDQJ7XDGDQ
Keluarga Anak tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dirujuk oleh Pasal 26,
seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali anak yang bersangkutan.
(2) Untuk menjadi Wali anak sesuai rujukan ayat (1) sesuai peraturan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk
sebagaimana dirujuk pada ayat (2) harus memiliki agama yang sama dengan anak yang diadopsi. (4) Wali yang
dirujuk pada ayat (2) bertanggung jawab pada anak dan mengelola hak milik anak demi kepentingan terbaik
Anak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur penunjukkan Wali dirujuk pada ayat (1)
akan diatur oleh peaturan Pemerintah.
76 UNICEF (2006) Panduan Referensi dalam Melindungi Hak Anak Korban TPPO. New York: United Nations
&KLOGUHQ¶V)XQGKDO
77 UU Perlindungan Anak (No. 23/2002) diatur dalam UU tentang Perubahan UU (No. 23/2002). Pasal 59
menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab
untuk menyediakan pelindungan khusus bagi anak-anak, termasuk a)anak-anak yang bermasalah dengan
hukum; b) anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; c) anak-anak korban TPPO; dan d)
anak-anak korban kekerasan fisik dan/atau psikologis. Pasal 59 menyatakan lebih lanjut tentang cara
pelaksanaan perlindungan khusus ini, yakni melalui: a) penanganan segera, termasuk perawatan dan/atau
rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) bantuan
psikososial pada saat perawatan hingga penyembuhan; c) penyediaan bantuan sosial untuk anak-anak dari
keluarga miskin; dan d) menyediakan perlindungan dan bantuan selama proses peradilan.
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x

Seluruh bantuan dan tindakan perlindungan yang ditentukan bagi anak-anak
terduga korban harus didasari oleh penilaian terhadap kepentingan terbaik anak
secara menyeluruh, yang harus menjadi pertimbangan utama dalam segala
keputusan yang mempengaruhinya.78

x

Dalam hal pelayanan yang disediakan bagi anak-anak sebagai korban/saksi TPPO,
anak-anak berhak menyampaikan pandangannya dengan bebas, memiliki hak untuk
dihormati sepenuhnya, hak untuk kelangsungan hidup, berkembang, perlindungan
khusus dan partisipasi, dan mendapatkan perawatan sementara, identifikasi, dan
solusi jangka panjang yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak.79

Lihat Bagian 7: Prinsip dan pendekatan dalam identifikasi korban dan perujukan.
Hal ini dijelaskan dalam in KPPPA (2010) Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Terpadu
bagi Saksi dan/atau Korban TPPO (No.22/2010) hal. 22, Prinsip 3.
78
79
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6. Menginformasikan korban perdagangan
orang tentang jalur peradilan pidana
Beberapa korban perdagangan orang mungkin ingin menempuh proses peradilan pidana
melawan pelaku perdagangan orang. Korban perdagangan orang harus mengetahui hal-hal
yang diperlukan dalam proses ini, termasuk hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam
proses ini serta berbagai tantangan dan risiko yang mungkin mereka hadapi sebagai
korban/saksi.
Korban perdagangan orang berhak atas perlindungan (termasuk berbagai bentuk bantuan)
sebagaimana tercantum dalam Hukum hak asasi manusia internasional dan Undang-undang
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia serta berbagai
peraturan dan standar terkait lainnya.80 Oleh karena itu akses terhadap perlindungan dan
bantuan tidak bergantung pada kemauan atau kapasitas korban perdagangan orang untuk
bekerja sama dengan proses hukum dan/atau penyediaaan bukti.81 Korban perdagangan
orang harus diberi penjelasan bahwa mereka tidak perlu terlibat dalam proses pidana
melawan pelaku TPPO untuk dapat mengakses seluruh rangkaian tindakan perlindungan
yang memang merupakan hak mereka.

6.1 Siapakah korban/saksi?
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,
ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian
tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UndangUndang.82
Korban/saksi adalah korban perdagangan orang yang memiliki informasi
atau bukti yang berkaitan dengan TPPO dan menyediakan informasi tentang apa
yang ia ketahui kepada lembaga penegak hukum.

6.2 Apa saja hak dan kewajiban korban/saksi?
Saat korban perdagangan orang setuju untuk bertindak sebagai korban/saksi dalam
proses peradilan pidana melawan seorang pelaku perdagangan orang, mereka berhak
atas hak-hak dan perlindungan khusus seperti yang tercantum dalam berbagai hukum
80

3DVDO  881RPHQ\DWDNDQ³.RUEDQEHUKDNXQWXNPHQHULPDUHKDELOLWDVLPHGLVGDQVRVLDO
bantuan kepulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah bila korban menderita secara fisik dan psikologis
NDUHQD7332´/LKDWMXJD5HSXEOLN,QGRQHVLD  Peraturan tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan
Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO (No. 9/ 2008).
81 Undang-undang tentang Pemberantasan TPPO (No. 21/2007) membutuhkan sebuah laporan polisi untuk
GDSDWPHQJNODLPEDQWXDQGDODP3DVDO  <DNQL³KDN-hak yang ditujuk dalam ayat (1) dapat diklaim oleh
kotban atau keluarganya, kolega, polisi, relawan pengawal, atau pekerja sosial seiring pelaporan kasus oleh
NRUEDQDWDXRUDQJODLQQ\DNH3ROLVL1HJDUD,QGRQHVLD´1DPXQSHODSRUDQNDVXVLQLWLGDNPHPEXWXKNDQ
kerjasama dalam proses hukum dari pihak korban. Hal ini konsisten dengan PBB dalam Prinsip dan Pedoman
yang Dianjurkan tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia yang menyatakan, dalam Prinsip 8,
³1HJDUDPHPDVWLNDQNRUEDQ7332WHUOLQGXQJLGDULHNVSORLWDVLOHELKMDXKGDQEDKD\DVHUWDPHPLOLNLDNVHVXQWXN
perawatan fisik dan psikologis yang memadai. Perlindungan dan perawatan tersebut tidak akan dibuat bersyarat
WHUKDGDSNDSDVLWDVDWDXNHVHGLDDQNRUEDQ7332XQWXNEHNHUMDVDPDGDODPSURVHVKXNXP´ OHCHR (2002)
Prinsip dan Pedoman yang Dianjurkan tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia.
E/2002/68/Add. 1.
82 Republik Indonesia (2008) Peraturan tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi
dan/atau Korban TPPO (No. 9/ 2008).
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dan peraturan seperti Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Undang-undang
Perlindungan Saksi dan Korban (No. 13/2006), dan Peraturan Pemerintah nomor 9
tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi
dan/atau Korban TPPO (No. 9/ 2008).
Tabel #7: Hak-hak korban/saksi dalam proses peradilan TPPO
Hak-hak
korban/saksi

Hukum atau
Peraturan

Pasal/bab

Kerahasiaan dan
privasi

UU PTPPO Indonesia
(No. 21/2007)

Pasal 33(1): Dalam penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak
dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain
yang memberikan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas pelapor.
Pasal 44(1): Saksi dan/atau korban tindak pidana
perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan
identitas.

Nasihat / perwakilan
hukum dan bantuan
hukum

UU PTPPO Indonesia
(No. 21/2007)

Pasal 35:
Selama proses penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau
korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau
pendamping lainnya yang dibutuhkan.

UU Perlindungan
Saksi dan Korban
Indonesia
(No. 13/2006)
Standar Prosedur
Operasional (SOP)
Pelayanan Terpadu
bagi Saksi dan/atau
Korban TPPO
(No.22/2010)

Pasal 5(l): Saksi dan korban berhak mendapat
penasihat hukum.
Bab 1: Bila korban membutuhkan bantuan hukum,
hal tersebut akan disediakan setelah proses
rehabilitasi medis, sosial, atau bila korban tidak
membutuhkan berbagai rehabilitasi tersebut.
Bantuan hukum disediakan mulai dari perlindungan
saksi dan/atau korban, proses BAP,
penyelidikan dan investigasi di kepolisian, proses
penuntutan di kejaksaan sampai proses pemeriksaan
di pengadilan. Bantuan ini termasuk bantuan hukum
bagi korban untuk mendapat restitusi yang diproses
oleh polisi, termasuk kerugian materi dan non-materi
yang diderita korban.
Bab 6: Tujuan dari bantuan hukum adalah untuk
memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban TPPO
untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan dalam
kasus mereka. Bantuan hukum diberikan dalam
rangka pemenuhan hak saksi dan/atau korban, dan
terpadu dengan layanan lainnya.

Kehadiran orang tua,
pengasuh lain, atau
wali
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Peraturan KPPPA
tentang Standar
Minimum Layanan
Terpadu untuk Saksi
dan/atau Korban
TPPO (No. 1/2009)
UU PTPPO Indonesia
(No. 21/2007)

Korban perdagangan orang harus mendapatkan
konsultasi hukum gratis

Pasal 39(2):
Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi
orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau
pendamping lainnya

Informasi
menyeluruh tentang
kasus

UU PTPPO Indonesia
(No. 21/2007)
UU Perlindungan
Saksi dan Korban
Indonesia
(No. 13/2006)

Terjemahan dan
interpretasi

Memberikan
kesaksian tanpa
kehadiran tergugat

UU Perlindungan
Saksi dan Korban
Indonesia
(No. 13/2006)
UU PTPPO Indonesia
(No. 21/2007)

Pasal 36(1): Selama proses penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban
berhak mendapatkan informasi tentang
perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
Pasal 5: Saksi dan korban mendapatkan informasi
mengenai perkembangan kasus (f), mengetahui
dalam hal terpidana dibebaskan (h), dan
mendapatkan informasi mengenai putusan
pengadilan (g).
Pasal 5(d): Saksi dan korban berhak mendapat
penerjemah.
Pasal 37(1): Saksi dan/atau korban berhak meminta
kepada hakim ketua sidang untuk memberikan
keterangan di depan sidang pengadilan tanpa
kehadiran terdakwa.
Pasal 39(3): Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau
korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Hak bagi korban
untuk memberi
bukti/diwawancarai
secara pribadi
Hak untuk sidang
yang digelar dalam
sesi tertutup

Perintah Kepala
Polisi (No 3/2008)

Permintaan khusus: Ruang wawancara khusus harus
disediakan untuk korban perdagangan orang.

UU PTPPO Indonesia
(No. 21/2007)

Pasal 39(1): Sidang tindak pidana perdagangan orang
untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak
dilakukan dalam sidang tertutup.

Perlindungan dari
penuntutan atas
kejahatan imigrasi

UU Imigrasi
Indonesia (No.
6/2011)

Pasal 86: Ketentuan Tindakan Administratif
Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban
perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia

Bagian Empat:
Penanganan korban
TPPO

Pasal 87: (1) Korban perdagangan orang dan
Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah
Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi
Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan. (2)
Korban perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan
Detensi pada umumnya..
Pasal 88: Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan
orang dan Penyelundupan Manusia yang
berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke
negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan
apabila mereka tidak memilikinya.

Perlindungan dari
ancaman risiko
terhadap
kesejahteraan

UU PTPPO
(No. 21/2007)

Pasal 89: (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif
dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana
perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia
Pasal 47: Dalam hal saksi dan/atau korban beserta
keluarganya mendapatkan ancaman yang
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya,
Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib
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UU Perlindungan
Saksi dan Korban
Indonesia
(No. 13/2006)

memberikan perlindungan, baik sebelum, selama,
maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
Pasal 5(a): Saksi dan korban berhak memperoleh
perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan
harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang
berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau
telah diberikannya.

Standar Prosedur
Operasional (SOP)
Pelayanan Terpadu
bagi Saksi dan/atau
Korban TPPO
(Peraturan
No.22/2010)

Bab 6: Jika saksi dan/atau korban diidentifikasi telah
menjadi sasaran TPPO dan membutuhkan
perlindungan, petugas akan mengajukan
permohonan perlindungan saksi dan/ atau korban
TPPO ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) dan/atau segera merujuk mereka ke tempat
perlindungan/rumah aman

Restitusi83

UU PTPPO Indonesia
(No. 21/2007)

Bantuan dan
pelayanan (untuk
seluruh korban
TPPO, bukan hanya
untuk korban/saksi)

UU PTPPO Indonesia
(No. 21/2007)

Pasal 48(1): Setiap korban tindak pidana
perdagangan orang atau ahli
warisnya berhak memperoleh restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa ganti kerugian atas:
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. penderitaan;
c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau
psikologis; dan/atau
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat
perdagangan orang.
Pasal 51(1): Korban berhak memperoleh rehabilitasi
kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan
reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang
bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik
maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan
orang.
Pasal 54(1): Dalam hal korban berada di luar negeri
memerlukan perlindungan hukum akibat tindak
pidana perdagangan orang, maka Pemerintah
Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar
negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan
korban, dan mengusahakan untuk
memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara

Selain hak-hak korban/saksi, ada juga tanggung jawab khusus bagi korban/saksi tentang
bagaimana mereka harus cukup mendapat informasi sebelum membuat keputusan untuk
mengambil jalur peradilan pidana. Hal tersebut seperti yang digambarkan dalam tabel di
bawah ini:

Di Indonesia, ada dua cara bagi korban perdagangan orang untuk mengajukan klaim restitusi: melalui proses pidana
(dibahas dalam bagian ini) atau melalui proses perdata. Dalam proses pidana, polisi dan jaksa akan memasukkan klaim
restitusi dalam berkas perkara dan hakim akan memutuskan klaim dalam putusannya. Jika korban gagal mendapatkan
restitusi melalui proses pidana, dia dapat mencoba mengklaim restitusi melalui proses peradilan sipil yang terpisah. Beberapa
pengacara lebih memilih korban perdagangan orang untuk menunggu putusan akhir yang mengikat di peradilan pidana
sebelum mengajukan klaim restitusi melalui peradilan sipil.
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Tabel #8: Tanggung jawab korban/saksi dalam proses peradilan TPPO
Tanggung jawab
korban/saksi

Hukum atau
peraturan

Pasal/bab

Memberikan
keterangan yang
sebenarnya di bawah
sumpah

Kitab UndangUndang Hukum
Acara Pidana
(KUHAP) (UndangUndang 8/1981)

Pasal 160(3): Sebelum memberi keterangan, saksi
wajib mengucapkan sumpah atau janji
menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia
akan memberikan keterangan
yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang
sebenarnya.

Tetap hadir di sidang
setelah memberikan
keterangan

Kitab UndangUndang Hukum
Acara Pidana
(KUHAP) (UndangUndang 8/1981)

Article 167(1): Saksi dan/atau korban wajib hadir di
sidang setelah memberikan keterangan

6.3 Apa saja risiko yang dihadapi korban/saksi pada
proses peradilan pidana?
Proses peradilan pidana melibatkan tantangan dan isu yang harus dijelaskan secara
hati-hati kepada korban perdagangan orang sebelum mereka memutuskan untuk
melanjutkan upaya peradilan pidana. Korban perdagangan orang harus diberitahu
sepenuhnya tentang proses peradilan pidana termasuk kemungkinan masalah yang akan
mereka hadapi.84
Bahkan jika eksploitasi telah berakhir, korban perdagangan orang seringkali masih sangat
trauma sebagai konsekuensi eksploitasi dan sulit bagi mereka untuk membuat keputusan
cepat apakah akan terlibat dalam prosedur peradilan yang berkaitan dengan kasus
mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan korban waktu yang
mereka butuhkan untuk mengambil keputusan dengan seksama setelah
mempertimbangkan risiko dan manfaat . TMD dapat dan harus mendukung korban
dalam membuat keputusan semacam itu, jika korban secara tegas bersedia menerima
dukungan dan saran pada tahap itu.
Beberapa tantangan sering muncul dalam proses peradilan pidana:85
x

Tidak ada standar untuk putusan. Hakim tidak terikat untuk mengikuti
keputusan hakim atau pengadilan lain dalam kasus serupa, jadi mungkin sulit
untuk memprediksi hasil dari kasus tertentu.

x

Proses yang lama. Proses hukum di Indonesia panjang. Sebuah kasus
pengadilan awal dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
Bahkan dalam banding apapun, penyelesaian sebuah kasus dapat memakan lebih
banyak waktu.

x

Kurangnya sumber daya. Ada kekurangan dana dan sumber daya bagi polisi
untuk melakukan penyelidikan kasus TPPO di daerah pedesaan

Ini mungkin termasuk melakukan penilaian risiko. Proses penilaian risiko dapat digunakan oleh siapa saja
untuk menilai risiko apa pun, tetapi terutama digunakan oleh penegak hukum untuk meninjau dan menilai
dampak dari pengambilan keputusan. Penilaian risiko didasarkan pada fakta dan keadaan yang tersedia dari
setiap kasus tertentu yang diketahui pada saat proses penilaian risiko dilakukan dan dibagi menjadi empat
tahap: Tahap 1 - Identifikasi dan menilai risiko yang ada; Tahap 2 - Identifikasi respon yang tepat; Tahap 3 Menilai setiap area risiko baru atau peningkatan yang muncul dari respon yang diusulkan; Tahap 4 Pengambilan keputusan dan manajemen risiko. AAPTIP (2017) Generic Risk Assessment. Internal AAPTIP
Document.
85 Solidarity Center dan ICMC (2004) Membantu Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di
Indonesia: Manual untuk Penyedia Layanan. Jakarta: American Center for International Labor Solidarity
(Solidarity Center) dan International Catholic Migration Commission (ICMC).
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x

Tingginya biaya dan hilangnya pendapatan bagi korban/saksi. Korban
mungkin harus membayar biaya pengacara, transportasi, akomodasi, dan biayabiaya terkait jika persidangannya jauh dari rumah mereka. Di saat yang sama
mereka tidak akan dapat bekerja atau mendapatkan penghasilan.

x

Gagal melindungi korban/saksi. Polisi dan petugas penegak hukum lainnya
mungkin kurang memahami peran mereka dalam melindungi korban perdagangan
orang dan tanggung jawab mereka untuk mengambil tindakan saat terjadi
pelanggaran. Mereka juga mungkin tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan
UU khusus untuk melindungi korban, seperti peraturan setempat mengenai
pemberantasan perdagangan orang atau peraturan mengenai Perlindungan Anak.

x

Pelanggaran kerahasiaan. Polisi dan penegak hukum mungkin melanggar
kerahasiaan dan privasi korban/saksi - misalnya saat mereka melakukan
penyelidikan dan wawancara di desa korban.

x

Korupsi dalam pengadilan tindak pidana. Ini mungkin termasuk mengurangi
tuntutan (contoh; dari TPPO menjadi lebih rendah dengan sanksi yang lebih
rendah), memanipulasi laporan investigasi, merusak bukti, polisi meminta biaya
untuk menyelidiki tuduhan kriminal, hakim dan pejabat pengadilan lainnya disuap
atau diancam dan sebagainya.

x

Pemaksaan dan tekanan untuk menjadi korban/ saksi. Beberapa korban
mungkin ditekan atau dipaksa untuk menjadi korban/saksi atau untuk tidak menarik
diri dari proses peradilan pidana.

6.4 Bagaimana merujuk dan memberi penjelasan
kepada korban tentang proses peradilan pidana
Dalam beberapa kasus, korban perdagangan orang mungkin ingin menempuh jalur
peradilan pidana. Dalam kasus tersebut, anggota TMD harus dapat menjelaskan kepada
terduga korban langkah-langkah dan implikasi dari membawa kasusnya melawan pelaku
TPPO. Bagian ini menjelaskan berbagai langkah yang ada dalam proses peradilan
pidana bagi korban/saksi TPPO yang ingin memperkarakan pelaku TPPO.86
Langkah-langkah utama dalam proses ini dijelaskan pada Diagram #11 di
bawahini.

Bagian ini merujuk pada Solidarity Center and ICMC (2004) Assisting Victims of Human Trafficking in the
Indonesian Legal Process: A Manual for Service Providers. Jakarta: American Center for International Labor
Solidarity (Solidarity Center) and International Catholic Migration Commission (ICMC), tapi telah diperbaharui
dengan memasukkan beberapa regulasi terbaru. Informasi juga berasal dari IOM (2005) Guidelines for the
Investigation and Prosecution of Human Trafficking Cases and the Treatment of Victims During Law
Enforcement Proceedings. Jakarta: International Organization for Migration and IOM (2009) Guidelines for Law
Enforcement and the Protection of Victims of Trafficking in Handling Trafficking in Persons Cases. Jakarta:
International Organization for Migration.
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Diagram #11. Korban/saksi dalam proses peradilan pidana
korban membuat laporan
atau pengaduan ke polisi

penyelidik kepolisian
melakukan penyelidikan

penyidik kepolisian
melakukan penyidikan

korban/saksi memberikan
pernyataan

jaksa meninjau berkas
kasus

jaksa mengajukan
dakwaan

pengadilan menjadwalkan
tanggal sidang

korban/saksi memberikan
kesaksian di pengadilan

pengadilan
memberikan putusan

bila terbukti bersalah
terdakwa akan dihukum
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Langkah #1. Korban membuat laporan atau mengajukan pengaduan ke polisi
Untuk memulai proses peradilan pidana, korban/saksi harus datang ke kantor polisi
terdekat dan melaporkan tindak pidana yang terjadi. Sebuah laporan dapat dibuat secara
lisan maupun tulisan.
Kotak #9. Membuat laporan atau mengajukan pengaduan ke polisi
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau
kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah
atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.87 Sebuah laporan dapat
disampaikan oleh korban/saksi peristiwa pidana
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah
melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.88

Korban perdagangan orang juga dapat mengajukan pengaduan (Berita Acara Pemeriksaan)
ke polisi. Pengaduan dapat diajukan secara lisan maupun tulisan. Saat mengajukan
pengaduan, korban harus memberikan bukti ke polisi untuk mendukung pengaduannya,
seperti dokumen terkait, dan bila mungkin, saksi.
Polisi harus menjelaskan hak-hak korban dan menghubungi LSM atau pekerja sosial untuk
membantu korban perdagangan orang. Jika polisi tidak menghubungi LSM untuk
mendukung korban perdagangan orang, ia dapat menghubungi pekerja sosial atau P2TP2A
untuk mendapatkan bantuan hukum.
Dalam kasus anak, pendampingan sangat penting dalam semua tahapan kasus.89 Semua
bantuan hukum untuk korban dan/atau saksi anak harus dijamin pemenuhan penerapan
prinsip-prinsip hak anak-hak hidup, hak tumbuh kembang, hak atas perlindungan, hak
partisipasi dan kepentingan terbaik.90 Jika korban adalah anak-anak, laporan polisi dapat
langsung dibuat oleh orang tua, wali atau pengasuhnya.
Jika polisi menentukan korban perdagangan orang dapat memperkarakan kasus, mereka
harus mengajukan permintaan untuk perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) atau polisi dapat menghubungi P2TP2A untuk menyediakan layanan yang
diperlukan oleh korban dan/atau saksi perdagangan orang setelah mengulas bukti yang ada.
Petugas harus mengajukan permintaan perlindungan korban dan/atau saksi kepada LPSK.
Korban perdagangan orang dapat dirujuk ke rumah aman atau tempat perlindungan untuk
mendapatkan perlindungan.91
Langkah #2. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan
Menurut hukum, petugas polisi manapun yang menerima laporan atau pengaduan harus
menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan yang sesuai.92 Penyelidikan tersebut
akan menentukan perlu tidaknya dilakukan penyidikan.

KUHP, Pasal 1, Nomor 24.
KUHP, Pasal 1, Nomor 25.
89 Undang-Undang 21/2007, Pasal 39(2).
90 KPP&PA (2010) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 22 tahun 2010
tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang,
Bab VI ‘Prosedur Bantuan Hukum’, pasal 6.2.
91 KPP&PA (2010) Buku Pegangan bagi Kepala Desa untuk Menghentikan Perdagangan Orang. Indonesia:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
92 KUHP, Pasal 106.
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Kotak #10. Penyelidikan dan penyidikan
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik kepolisian
untuk mencari dan menemukan kejadian yang dicurigai sebagai tindakan pidana untuk
menentukan perlu tidaknya dilakukan penyidikan.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian
untuk mencari dan mengumpulkan bukti tindak pidana.93
Untuk melakukan penyelidikan, penyelidik kepolisian dapat melakukan:

1. Penyelidikan tersangka. Sebelum pemeriksaan, penyelidik kepolisian harus
memberitahukan tersangka tentang haknya atas bantuan hukum atau untuk
didampingi seorang pengacara.
2. Penyelidikan korban atau saksi. Penyelidik polisi dapat mewawancarai saksi
manapun yang diyakini telah melihat, mendengar, mengerti, atau memiliki
keterlibatan langsung dalam sebuah kejahatan. Bukti dari saksi harus didasarkan
pada fakta (apa yang saksi lihat, dengar, atau alami) daripada pendapat atau asumsi.
Penyelidik kepolisian akan menyiapkan laporan pemeriksaan saksi berdasarkan
wawancara.
3. Penyelidikan dengan bantuan ahli. Penyelidik kepolisian bisa memeriksa atau
meminta bantuan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang topik
tertentu yang diperlukan untuk mengklarifikasi kasus pidana. Contohnya, penyelidik
kepolisian dapat meminta dokter atau ahli lainnya untuk memeriksa korban yang
terluka, tersakiti, atau meninggal dan melakukan Visum Repertum (yakni
pemeriksaan atau otopsi).
Polisi dapat melakukan penyelidikan kasus dan korban perdagangan orang dapat diminta
menyerahkan bukti yang relevan seperti fotokopi paspor atau perjanjian kerja. Anggota
TMD dapat mengingatkan korban perdagangan orang bahwa mereka berhak mendapatkan
pengacara atau yang mewakili mereka di semua tahapan kasus dan akses pada penerjemah,
jika relevan.94
Penyelidikan akan menentukan apakah penyidik kepolisian akan melakukan penyidikan.95
Korban perdagangan orang dan/atau orang-orang yang membantunya mungkin perlu
memantau penyidikan kasusnya. Polisi tidak memiliki kewajiban untuk tetap berhubungan
dengan korban untuk memberi kabar terbaru mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu,
korban harus mengecek secara berkala kepada penyidik kepolisian untuk mengetahui status
kasusnya dan apakah ada masalah dengan kasus tersebut. Jika korban menemukan bahwa
polisi tidak meneruskan kasus ini, maka ia dapat mengajukan pengaduan kepada petugas
atau institusi yang lebih tinggi dalam tingkat atau tingkatannya.
Untuk melakukan penyidikan, polisi mungkin akan mendatangi TKP (Tempat Kejadian
Perkara); mencari dan/atau menyita properti yang berhubungan dengan kasus tersebut;
memanggil pihak terkait (seperti terduga tersangka, terduga korban, dan saksi-saksi yang
ada); serta mengumpulkan bukti.

93 Penjelasan

bukti ditetapkan di bawah KUHAP, Pasal 184. Penjelasan tentang bukti kasus perdagangan orang
diatur lebih lanjut berdasarkan hokum dan UU 21/2007, Pasal 29.
94 KPP&PA (2010) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 22 tahun
2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan
Orang, Bab VI ‘Prosedur Bantuan Hukum’, pasal 6.2.
95 Sebelum pemeriksaan, penyidik polisi harus memberi tahu tersangka tentang haknya untuk mendapatkan
bantuan hukum atau didampingi oleh pengacara. KUHP, Pasal 56.
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Kotak #11. Contoh bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan
kejahatan TPPO termasuk
¾ Pernyataan rinci yang dibuat oleh korban mengenai pengalamannya- termasuk
tanggal, lokasi, alamat, nama, dan lain-llain.
¾ Pernyataan rinci yang dibuat oleh saksi terhadap tindak pidana
¾ Dokumen perjalanan (visa, dll.)
¾ Dokumen Identifikasi (Paspor, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), dll. ±
termasuk dokumen yang telah dipalsukan)
¾ Bukti perjalanan ke tujuan (seperti tiket dan pas naik)
¾ Nama dan alamat majikan, agen, agen perekrutan, dll.
¾ Kontrak kerja
¾ Foto (keadaan tempat kerja, penyiksaan fisik, dll.)
¾ Bukti fisik (baju yang robek, dll.)
¾ Laporan rekening bank, catatan bisnis, catatan keuangan, catatan kredit atau
pinjaman, catatan transaksi, dll.
¾ Informasi elektronik atau komunikasi yang berkaitan dengan kejahatan
¾ Rekaman telepon atau pesan teks

Bila polisi menghentikan penyidikan, korban dapat mengajukan pengaduan yang berisi
alasan untuk tidak setuju dengan keputusan polisi memberhentikan penyidikan. Pengadilan
memiliki waktu tujuh hari untuk memutuskan apakah penghentian penyidikan tersebut
dapat diterima secara sah.96 Jika menurut pengadilan keputusan penghentian tersebut
tidak dapat diterima secara sah, maka penyidikan harus dilanjutkan. Pengadilan juga dapat
memerintahkan diberikannya kompensasi atau rehabilitasi bagi orang-orang yang kasusnya
dihentikan pada tahap penyidikan.
Bila polisi menemukan bukti yang mengindikasikan bahwa tersangka telah melakukan
kejahatan, polisi akan mengeluarkan Surat Perintah untuk menangkap tersangka. Surat
Perintah adalah dokumen resmi kepolisian, yang memberi kuasa polisi untuk menangkap
tersangka. Jika polisi tidak menemukan bukti yang cukup untuk kemajuan kasus, tidak
berarti bahwa yang bersangkutan bukan merupakan korban perdagangan orang.
Jika tersangka ditangkap berdasarkan bukti pendahuluan, ia hanya bisa ditahan selama 24
jam. Setelah periode ini, tersangka harus didakwa secara resmi dan kasus diserahkan ke
jaksa, bila tidak, tersangka harus dilepaskan.
Pada akhir penyidikan, polisi akan melengkapi dan mengajukan berkas kasus, yang
kemudian akan dikirim ke kantor kejaksaan.
Kotak #12. Mengenai berkas kasus
Berkas kasus harus berisi:
x
x
x
x
x
96

Dokumen pengaduan asli dan kwitansi dokumen pengaduan
Abstrak dari fakta-fakta kasus
Laporan polisi (termasuk hasil penyidikan terhadap tersangka, korban, dan
saksi)
Penjelasan atas proses penyidikan polisi
Surat-surat terkait proses penyelidikan

Kode Prosedur Pidana, Pasal 77 and Pasal 82.
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x
x
x
x

Daftar saksi
Daftar tersangka
Daftar bukti
Pernyataan atas validitas kasus

Langkah #3. Jaksa meninjau berkas kasus
Setelah jaksa menerima berkas kasus dari polisi dan meninjaunya, ada tiga kemungkinan
tindakan yang dapat ia lakukan:
1. Menulis dan mengajukan dakwaan dengan tuduhan atas terdakwa di
Pengadilan Negeri. Bila jaksa mengambil langkah ini, kasus ini menjadi kasus
pidana. Semua pihak yang terlibat dalam TPPO harus dimasukkan dalam dakwaan.
Dakwaan menjelaskan kepada tersangka/tergugat kejahatan apa yang dituduhkan
padanya, sehingga pengacaranya dapat menyiapkan pembelaan terhadap tuntutan.
Dakwaan juga merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan menggelar
kasusnya di pengadilan.
2. Menghentikan kasus. Bila jaksa memutuskan untuk menghentikan kasus karena
kurangnya bukti-bukti atau karena tindakan yang telah dilakukan dinilai secara
hukum bukan merupakan tindak pidana, dalam kasus ini ia harus menunjukkan hal
tersebut dalam surat putusan.
3. Mengirim berkas kasus kembali ke penyidik kepolisian untuk pengumpulan bukti
lebih lanjut. Jaksa dapat memutuskan bila sebuah kasus membutuhkan penyidikan
lebih lanjut. Berkas kasus kemudian akan kembali ke pihak polisi. Penyidik
kepolisian kemudian harus mengembalikan berkas kasus ke jaksa dengan catatan
yang menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilakukan selengkap mungkin.

Diagram #12. Tindakan yang mungkin bagi jaksa setelah meninjau berkas

Dalam beberapa kasus, jaksa dapat bertemu langsung dengan korban dan/atau saksi dengan
berkordinasi dengan penyidik kepolisian.
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Bila penuntutan dihentikan, korban dapat mengajukan keluhan, yang berisikan alasan
ketidaksetujuannya dengan putusan jaksa dalam menghentikan penuntutan. Pengadilan
memiliki 7 hari untuk memutuskan apakah keputusan jaksa untuk memberhentikan
tuntutan dapat diterima.97 Bila pengadilan menilai bahwa keputusan jaksa untuk
menghentikannya tak dapat diterima secara hukum, maka penuntutan harus kembali
dilanjutkan. Pengadilan juga dapat meminta kompensasi atau rehabilitasi bagi orang-orang
yang kasusnya dihentikan pada tahap penuntutan.
Langkah #4. Jaksa mengajukan Dakwaan ± pengadilan menjadwalkan
persidangan
Begitu seorang jaksa menulis dan mengajukan surat dakwaan di pengadilan, Pengadilan
Negeri akan memastikan bahwa kasus tersebut berada di dalam yurisdiksi pengadilan. Bila
demikian, majelis hakim akan ditunjuk (biasanya terdiri dari tiga hakim) untuk mengadili
kasus tersebut di pengadilan. Hakim ketua kemudian akan menjadwalkan kasus
persidangan.
Setelah persidangan dijadwalkan, terdakwa dan korban/saksi akan dipanggil untuk datang
ke pengadilan pada waktu dan tanggal yang telah dijadwalkan untuk persidangan. Waktu
dan tanggalnya akan dicantumkan dalam Surat Panggilan (yang akan diterima paling lambat
tiga hari sebelum persidangan dimulai). Jika terdakwa tidak dapat dibawa ke pengadilan,
pengadilan dapat mengadili dia secara in absentia (artinya terdakwa diadili tanpa
kehadiran). Terdakwa juga dapat meminta pengubahan tanggal persidangan jika ia memiliki
alasan yang sah. Seorang saksi yang absen dari pengadilan akan dipanggil kembali.
Terdakwa dan perwakilan hukumnya tidak diijinkan untuk mengambil pernyataan atau
mewawancarai korban/saksi sebelum persidangan.98 Korban/saksi dapat menolak
wawancara seperti itu.
Langkah #5. Proses persidangan
Selama persidangan, setelah pengadilan mendengar pendapat jaksa dan terdakwa atau
pengacaranya, saksi akan dipanggil untuk memberi kesaksian. Dalam kebanyakan kasus,
saksi pertama yang bersaksi adalah korban. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi
yang mungkin bersaksi untuk mendukung terdakwa. Jaksa juga dapat menghadirkan saksi
untuk menentang posisi terdakwa atau untuk bersaksi dengan bukti yang mendukung
tuntutan pidana tersebut.
Kotak #13. Kelayakan saksi99
Seseorang tidak layak untuk menjadi saksi dalam kasus pidana bila:
x
x
x

Ia sendiri adalah terdakwa;
Ia memiliki hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan garis yang lurus
ke atas dan ke bawah sampai tiga generasi dari terdakwa;
Ia adalah suami/istri dari terdakwa (bahkan bila mereka telah bercerai
sekalipun)

Saksi manapun yang dipanggil oleh polisi diwajibkan oleh hukum untuk memberi kesaksian.
Bila tidak, mereka akan didatangkan secara paksa ke persidangan atau akan dituduh
melakukan tindak pidana.100
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Code Penal, Pasal 77 dan Pasal 82.
13/2006 dan KUHAP, Pasal 117(1).
99 KUHAP, Pasal 168.
100 Code Penal, Pasal 112.
98 Undang-Undang
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Sebelum bersaksi, masing-masing individu (korban/saksi, saksi, atau terdakwa) akan
disumpah sesuai dengan keyakinan agamanya bahwa ia akan memberikan kesaksian yang
benar. Semua saksi dan terdakwa dapat diinterogasi oleh jaksa dan pengacara terdakwa.
Hakim Ketua akan bertindak sebagai perantara dan mungkin akan mengajukan keberatan
atas pertanyaan yang diajukan. Misalnya pertanyaan yang mengintimidasi tidak
diperbolehkan. Hakim Ketua dan anggota panel hakim lainnya juga dapat mengajukan
pertanyaan mengenai kesaksian individu tersebut.
Kesaksian korban/saksi di pengadilan selama persidangan diberikan di hadapan terdakwa
dan/atau pengacaranya kecuali jika Hakim Ketua menentukan bahwa ada masalah yang
harus didengar tanpa kehadiran terdakwa. Ketika saksi selesai memberikan kesaksiannya,
korban saksi tetap berada di ruang sidang kecuali jika diminta untuk pergi.
Jaksa akan menggunakan bukti yang terkumpul selama penyidikan polisi sebagai bukti
kasus di persidangan. Bentuk lain dari bukti yang dapat dipertimbangkan dalam
persidangan termasuk:

x
x
x

Bukti kesaksian (kesaksian yang diberikan saksi sebelum persidangan);
Kesaksian ahli (kesaksian yang diberikan oleh saksi ahli untuk mengklarifikasi
kejadian pidana untuk kepentingan persidangan);
Penunjuk (bukti yang dilihat oleh Hakim selama proses persidangan).101

Langkah #6. Pengadilan memberi putusan
Pada akhir persidangan, Majelis Hakim akan bertemu dalam sebuah sesi tertutup untuk
menentukan putusannya. Putusannya, yakni keputusan akhir pengadilan, akan didasarkan
pada tuduhan dalam dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan.
Putusan tersebut dapat berupa salah satu dari tiga tindakan berikut:102
1. Eksekusi ± ketika terdakwa dinyatakan bersalah. Terdakwa dinyatakan
bersalah dan diberikan hukuman sesuai Pasal 10 - KUHP. Para hakim harus
membuat perintah pengiriman terdakwa ke penjara.
2. Pelepasan ± ketika terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Terdakwa
dinyatakan tidak bersalah dan diperintahkan untuk dilepaskan.
3. Mengampuni terdakwa. Terdakwa bebas dari tuntutan pidana karena
pengadilan mendapati bahwa walaupun tuduhan terhadap terdakwa terbukti di
pengadilan, tindakan terdakwa tidak termasuk yang dipidanakan dalam undangundang. Ini mungkin karena terdakwa melakukan kejahatan secara tidak sengaja,
atau ada alasan maupun pembenaran lain yang diakui berdasarkan undang-undang
yang ada.
Putusan juga harus disepakati. Namun, bila ada putusan yang berbeda di antara para hakim,
putusan mayoritas yang akan diambil.
Begitu putusan dibacakan, terdakwa memiliki hak-hak di bawah ini:
x

101
102

Untuk segera menerima atau menolak putusan. Bila terdakwa menerima putusan, ia
memiliki alasan untuk meminta penundaan eksekusi putusan untuk membuat
permohonan pengampunan presiden.

KUHAP, Pasal 193.
KUHAP, Pasal 191, 192 dan 193.
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x

Untuk menolak putusan dan meminta banding. Terdakwa memiliki tujuh hari
sesudah putusan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan proses banding (bila
ia dinyatakan bersalah).

Kotak#14. Banding
Baik terdakwa maupun jaksa memiliki hak untuk menolak keputusan persidangan dan
meminta penyidikan ulang terhadap kasusnya melalui banding ke Pengadilan Tinggi.
Permohonan banding harus diminta dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan
atau selama tujuh hari terdakwa tidak berada di pengadilan. Bila selama periode 7 hari
belum ada permintaan banding, maka pihaknya dianggap telah menerima keputusan
pengadilan.
Langkah #7. Pengadilan menjatuhkan hukuman pada terdakwa
Bila para hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah, mereka akan memberikan
hukuman padanya. Hukuman pada kasus pidana biasanya penjara, tapi ada juga hukuman
denda dan sanksi yang dijatuhkan.
Jaksa akan meminta hukuman tertentu bagi terdakwa. Majelis hakim kemudian akan
memutuskan lamanya waktu penjara atau denda dengan merujuk ke hukuman maksimal
yang diperbolehkan dalam KUHP.
Lamanya waktu penjara tergantung dari kebijaksanaan para hakim. Hakim biasanya
mempertimbangkan hal-hal berikut saat membuat keputusan hukuman:
x Tingkat keterlibatan terdakwa dalam kejahatan (apakah ia pelaku utamanya atau
sebagai kaki tangan);
x Tingkat keparahan atau akibat dari kejahatan terhadap korban dan orang lainnya;
x Sikap terdakwa selama persidangan (apakah ia dapat bekerja sama dan/atau
menunjukkan penyesalan);
x Catatan kriminal terdakwa (apakah iatelah berulang kali melakukan kejahatan).

6.5 Isu-isu khusus dalam kasus anak-anak
Seperti orang dewasa, anak-anak yang mengalami perdagangan orang berhak mendapatkan
keadilan, yang berarti orang yang memperlakukan mereka dengan kejam harus dituntut dan
dihukum. Mereka juga berhak menerima kompensasi atas penderitaan yang mereka alami.
Jika seorang anak memutuskan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku
perdagangan orang, ia mendapatkan hak yang sama sesuai hukum untuk semua
saksi/korban perdagangan orang dan hak-hak khusus serta perlindungan yang dijamin oleh
undang-undang untuk korban/saksi anak.103 Hukum Indonesia mewajibkan kepentingan
terbaik anak dalam kasus anak yang merupakan korban/saksi dalam pengadilan pidana
melawan pelaku perdagangan orang, khususnya, anak mempunyai hak untuk didampingi
orang tuanya atau wali dan pengasuh lainnya dalam seluruh tahap proses dan persyaratan
perlindungan lainnya selama pengadilan (misalnya untuk diperiksa tanpa kehadiran
terdakwa dan dalam sesi tertutup).
Seperti orang dewasa, anak-anak harus menerima informasi penuh tentang isu keamanan
dan prosedur pidana terkait dengan kasus perdagangan orang. khususnya mereka perlu
diberi informasi dengan cara yang sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka
tentang penyembuhan mereka bisa dapatkan.
KPP&PA (2010) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 22 tahun
2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan
Orang, Pasal 5
103
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Prinsip mengutamakan penyembuhan untuk perlakuan yang tidak wajar yang dialami
seharusnya menjadi kepentingan terbaik bagi anak, pada prakteknya menempatkan anak
dalam proses pengadilan dapat mengakibatkan lebih banyak hal buruk daripada hal
baik.104 Dengan menganut pendekatan hak dalam menangani korban anak dalam
perdagangan orang, keterlibatan anak dalam proses hukum harus dinilai sebagai bagian
dari prosedur yang lebih luas untuk menentukan kepentinganterbaik anak. Anak dan
prang tuanya atau pengasuh atau walinya harus diajak berkonsultasi dan diinformasikan
tentang hal ini.

KPP&PA (2010) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 22 tahun
2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan
Orang, Pasal 5
104
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7. Prinsip dan pendekatan dalam identifikasi dan
rujukan korban
Perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi yang sangat buruk terhadap orang
dewasa dan anak-anak yang menjadi korbannya. Berdasarkan hukum internasional serta
perundangan yang berlaku di Indonesia, korban perdagangan orang berhak mendapatkan
bantuan dan perlindungan khusus. Ketentuan ini menyiratkan bahwa semua tindakan dan
prosedur yang dilaksanakan sebelum, selama dan setelah dilakukannya pengidentifikasian
terhadap seorang (terduga) korban perdagangan orang wajib melindungi dan
mengedepankan hak asasi manusia dan kesejahteraan korban perdagangan orang.
Hak asasi manusia berlaku setara baik kepada orang dewasa maupun anak. Lebih lanjut lagi,
anak dianggap sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan hak khusus sebagai
pertimbangan terhadap kemampuan mereka yang masih terus berkembang. Dengan
demikian, setiap tindakan yang terkait dengan anak (yang diduga) menjadi korban
perdagangan orang wajib memenuhi standar hak anak, seperti yang ditetapkan dalam
beberapa instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hak Anak.105
Sebagai upaya untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh TMD memenuhi
standar hak asasi manusia dan standar mutu yang tertinggi, maka harus ada seperangkat
prinsip utama yang mendasari tindakan mereka dan harus selalu dipatuhi ketika mereka
melakukan pekerjaannya. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dijabarkan dalam Bagian
ini. Prinsip-prinsip tersebut diikuti dengan aturan Kode Etik yang berisikan standar
minimum terkait dengan perilaku terhadap (terduga) korban yang diharapkan dari para
anggota TMD.
Bagian terpentingnya, panduan ini dan upaya yang dilakukan oleh TMD harus menganut
dan melaksanakan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Perlindungan terhadap
hak asasi manusia dari korban perdagangan orang harus menjadi pusat perhatian dari
segala upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang dan untuk
mengidentifikasi, melindungi, membantu, dan memberikan penggantian kerugian yang
dialami oleh korban.106 Ini merupakan perpanjangan dari kewajiban negara-negara yang
telah membuat komitmen, dengan cara mematuhi instrument hukum internasional, yang
ketentuan-ketentuan di dalamnya telah diterjemahkan ke dalam bentuk perundangan
nasional seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Nomor 21, Tahun 2007). Pendekatan berbasis hak asasi manusia membutuhkan
identifikasi dan bantuan dini untuk korban. Pendekatan ini juga mendorong agar korban
diberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai hak asasi mereka. Sebagain korban
perdagangan orang bahkan mungkin tidak menyadari bahwa hak asasi mereka telah
dilanggar.107
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577.
OHCHR (2002) Recommended Prinsips and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking.
E/2002/68/Add. 1.
107 OSCE (2011) Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims. A
Community Policing Approach. Vienna: Organization for Security and Cooperation in Europe, hal. 26.
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7.1 Prinsip-pinsip utama untuk memandu
identifikasi dan rujukan oleh Tim Multi Disiplin
(TMD)
Seperangkat prinsip-prinsip utama sistem hak asasi manusia internasional yang saling
melingkupi harus diintegrasikan ke dalam dan pada pusat dari semua tahapan kerja
pemberantasan perdagangan orang,108 termasuk identifikasi korban yang dilakukan oleh
tim multi disiplin berbasis desa. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan dalam Kotak #15 dan
dijelaskan secara lebih luas di bawah ini, dengan keterkaitannya secara khusus dengan
proses identifikasiyang telah disebutkan.109

Prinsip #1. Jangan
membahayakan/ merugikan
Segala tindakan yang dimaksudkan
untuk mengidentifikasi korban
perdagangan orang tidak
membahayakan/merugikan individu
yang terkait atau juga anggota keluarga,
komunitas atau individu lain yang
terlibat dengan korban (termasuk
anggota TMD).110 Persyaratan
minimum menyatakan bahwa
identifikasi dan rujukan bagi korban
tidak diperbolehkan menempatkan
korban perdagangan orang pada situasi
yang lebih buruk, baik dalam kurun
jangka pendek atau jangka panjang,
dibandingkan jika korban tersebut tidak
teridentifikasi. Sebagai contoh, seorang
korban perdagangan orang mungkin
mengalami stress atau kembali
mengalami trauma selama proses awal
atau pengidentifikasian resmi, yang
artinya proses ini mungkin
menyebabkan dirinya dirugikan dan
bukan merupakankepentingan terbaik
bagi korban.

Kotak #15. Prinsip utama untuk
memandu identifikasi dan rujukan oleh
Tim Multi Disiplin (TMD)
Prinsip #1. Jangan membahayakan/merugikan
Prinsip #2. Persetujuan atas dasar informasi
Prinsip #3. Kerahasiaan dan privasi

Prinsip #4. Kepekaan, penghargaan dan nondiskriminasi
Prinsip #5. Keamanan dan keselamatan
Prinsip #6. Keterlibatan korban
Prinsip # 7. Tepat Waktu
Prinsip #8. Perlakuan dan layanan individual
Prinsip #9. Perlindungan Anak
Prinsip #10. Kepentingan terbaik bagi anak

Bahaya/kerugian NRUEDQMXJDGDSDWGLVHEDENDQGHQJDQ³PHQJHPXNDNDQ´EDKZDVHVHRUDQJ
adalah korban perdagangan orang kepada keluarga atau komunitasnya yang pada akhirnya
menyebabkan terjadinya diskriminasi, stigma dan mungkin permasalahan keamanan. hal ini
menjadi isu yang mendesak saat pelaku mungkin tinggal di lingkungan korban dan
mengancam korban untuk mencegahnya melaporkan kasus. Meninggikan pengharapan
korban secara tidak realistis juga merupakan salah satu hal yang akan merugikan korban.
Potensi bahaya/kerugian dari tindakan yang akan dilakukan harus dikaji dan, jika diyakini
bahwa hubungan yang coba dibangun oleh tim dengan terduga korban atau merujuk korban
108 OHCHR (2002) Recommended Prinsips and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking.
E/2002/68/Add. 1, hal. 1.
109 Diadaptasi dari Surtees, R. (2013) Ethical prinsips in the re/integration of trafficked persons.
Experiences from the Balkans. Washington, D.C.: NEXUS Institute and Brussels: King Baudouin
Foundation.
110 Ini juga merupakan prinsip profesional dalam bidang pendampingan lainnya, seperti pekerjaan sosial,
pengobatan dan pengembangan internasional.
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kepada suatu prosedur tertentu akan mengakibatkan korban berada dalam situasi yang lebih
buruk dari sebelumnya, maka tindakan tersebut dianjurkan untuk tidak dilakukan pada
waktu tersebut.111 Potensi bahaya harus dikaji terus menerus selama berhubungan dengan
korban perdagangan orang dan melakukan tindakan untuk mencegah dan mengatasi bahaya
yang mungkin muncul.

Prinsip #2. Persetujuan atas dasar informasi
Orang yang diduga sebagai korban perdagangan orang wajib diberitahukan informasi
sepenuhnya mengenai bantuan dan pilihan perlindungan yang tersedia untuk membantu
dirinya dan tentang kemungkinan untuk memilih jalur hukum untuk menggugat pelaku
yang telah memperdagangkan mereka. Mereka harus diberikan informasi mengenai
manfaat, batasan dan risiko yang terkait dengan masing-masing proses dan pilihan tersebut.
Korban harus dikondisikan agar mampu untuk membuat keputusan berdasarkan informasi
yang telah disampaikan kepada dirinya tentang apakah ia akan mengambil bagian dalam
langkah berikutnya dari proses identifikasi, rujukan, dan prosedur peradilan pidana. Korban
harus memiliki akses untuk mendapatkan penerjemahan jika mereka membutuhkan
bantuan tersebut ketika harus membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang
penting untuk mereka ketahui.
Satu aspek persetujuan untuk kerja TMD adalah menjelaskan secara keseluruhan tentang
peran dan tanggung jawab TMD untuk melakukan identifikasi awal dan rujukan, hal yang
bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan olah TMD untuk membantu korban dalam proses
identifikasi dan rujukan dan informasi yang akan dibagi atau tidak kepada anggota TMD
yang lain.
Persetujuan korban dianggap tidak didasarkan atas informasi penuh ketika mereka tidak
atau belum menerima informasi secara penuh dan utuh, jika mereka tidak memahami
sepenuhnya informasi tersebut atau jika informasi tersebut disampaikan dengan cara yang
kemudian mempengaruhi keputusan yang mereka buat. Sebagian korban dapat saja
menyetujui untuk diidentifikasi sebagai korban dan bertindak sebagai korban/saksi karena
mereka ditawari keuntungan finansial seperti bantuan ekonomi, restitusi atau kompensasi.
Dalam situasi di mana hal-hal tersebut nampaknya tidak realistis, artinya mungkin korban
tidak menerima informasi secara utuh.
Keputusan untuk menerima atau menolak identifikasi secara resmi haruslah dihormati.
Persetujuan dari korban tidak boleh didapatkan dengan penekanan atau dipaksakan.
Sebagian korban mungkin pada awalnya menolak proses pengidentifikasian dan bantuan
tetapi kemudian mengubah pikirannya. Pilihan untuk mengubah keputusan ini harus
tersedia bagi korban tindak pidana perdagangan orang, yang artinya korban harus diberikan
informasi penting dan informasi nara hubung yang dapat mereka hubungi ketika mereka
berubah pikiran mengenai pengidentifikasian dan pemberian bantuan kepada mereka
sebagai korban.112 Kadangkala korban tindak pidana perdagangan orang membutuhkan
waktu untuk mengolah pilihan-pilihan yang ada dan kemudian sampai pada keputusan
mengenai apakah intervensi reintegrasi yang tersedia sesuai dengan apa yang mereka
butuhkan. Bagian dari upaya untuk mendapatkan persetujuan korban berdasarkan
informasi penuh yang telah didapatkannya ini memberikan korban waktu dan ruang yang
mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan mereka.113
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IOM (2007) Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Jenewa: IOM.
Lihat misalnya, NEXUS Institute (2017) Directory of Services for Indonesian Trafficking Victims and
Victim/Witnesses: West Java and Jakarta. Washington, D.C.: NEXUS Institute, yang menjadi bahan sumber
untuk pemberian bantuan dan pendampingan bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
113 Surtees, R. (2013) Ethical prinsips in the re/integration of trafficked persons. Experiences from the Balkans.
Washington, D.C.: NEXUS Institute and Brussels: King Baudouin Foundation.
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Mendapatkan persetujuan berbasis informasi penuh bukanlah upaya yang bisa dilakukan
satu kali saja melainkan upaya yang harus dilakukan secara berulang dalam kurun waktu
tertentu. Pada tiap tahapan proses identifikasi dan rujukan, penting untuk meyakinkan
bahwa korban mengetahui dan setuju dengan proses yang dijalankan. Guna memastikan
bahwa persetujuan yang diberikan korban sudah didasarkan pada informasi penuh,
disarankan untuk memberikan waktu yang cukup kepada responden untuk
mempertimbangkan keterlibatan mereka dan bahkan mendiskusikannya dengan orang yang
mereka percayai untuk memutuskan apakah akan menerima (sebagian atau seluruh)
kesempatan yang ditawarkan oleh pengidentifikasian yang resmi dan rujukan.114
Dalam kasus dengan (yang menjadi terduga) korban anak, harus diberikan informasi dengan
cara yang sesuai dengan usia mereka. Ini berarti bahasa yang dipergunakan haruslah bahasa
yang mereka pahami dan dengan cara yang sesuai dengan usia, pengalaman dan tingkat
kedewasaan mereka. Kecuali jika bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak, orang
tua, wali atau pengasuh anak tersebut harus diberikan informasi dan dikonsultasikan untuk
segala hal yang terbaik terkait dengan tindakan yang berkenaan dengan anak tersebut.115

Prinsip #3. Kerahasiaan dan privasi
Prinsip kerahasiaan mensyaratkan bahwa informasi yang diberikan dalam hubungan secara
profesional disimpan secara rahasia dan tidak akan dibagikan kecuali jika korban
memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang telah dijelaskan secara utuh
kepadanya atau jika ada kewajiban profesional atau secara hukum untuk membagikan
informasi tersebut tanpa persetujuan korban. Privasi merujuk pada hak untuk bebas dari
gangguan yang tidak diinginkan atau tidak diperintahkan dan dianggap sebagai salah satu
hak dasar asasi manusia di sebagian besar negara di dunia. Harus ada perhatian penuh agar
informasi mengenai (terduga) korban perdagangan orang tidak diungkap kepada siapapun,
kecuali jika diijinkan oleh individu yang memberikan keterangan tersebut setelah
mendapatkan informasi penuh atau ± jika dalam kasus anak ± dipandang ada kebutuhan
demi untuk kepentingan anak tersebut.116 Informasi yang dapat membahayakan korban atau
anggota keluarganya, tanpa memandang apakah korban telah memberi persetujuannya atau
tidak, tidak boleh diungkap. Informasi mengenai (terduga) korban wajib dipergunakan
hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan ketika informasi tersebut diberikan.
Sebagai contoh, anggota TMD tidak diperkenankan untuk membagikan data atau informasi
apapun mengenai korban dan kasusnya kepada orang lain, termasuk sesama anggota TMD
tanpa persetujuan korban. Dengan melakukannya, privasi dan kerahasiaan korban akan
terbuka. Penting untuk juga diperhatikan bahwa komunikasi atau kontak apapun yang
terjadi antara anggota TMD dan terduga korban perdagangan orang dilakukan dengan cara
seksama agar tidak membawa risiko terhadap hak korban atas kerahasiaan dan privasi.
114
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seorang pekerja sosial atau psikolog yang dipercayai oleh anak harus dilibatkan untuk memastikan anak tersebut
mendapatkan kepentingan terbaiknya. Plan (2009) How to: Include Ethical Standards in all Monitoring
Evaluation and Research Initiatives. Woking, Plan Ltd. Dokumen yang tidak diterbitkan.
116 Surtees, R. (2013) Ethical prinsips in the re/integration of trafficked persons. Experiences from the Balkans.
Washington, D.C.: NEXUS Institute and Brussels: King Baudouin Foundation.
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Interaksi profesional dalam suasana atau ruang yang tidak terjaga privasinya dapat
menyebabkan pelanggaran privasi korban, khususnya di komunitas kecil atau ketika diskusi
yang dilakukan dapat terdengar oleh orang lain. Ketika seseorang atau staf diketahui sebagai
penyedia layanan bagi korban perdagangan orang, hal ini juga dapat mengancam privasi
korban. Privasi juga terancam ketika data kasus dibagikan kepada orang lain tanpa
persetujuan korban.117 Data yang dikumpulkan mengenai (terduga) korban perdagangan
orang pada kurun waktu proses identifikasi dan rujukan awal harus dilindungi secara ketat
dan mematuhi standar hukum nasional dan internasional.118
Ukuran kerahasiaan perlu didikusikan dan disetujui dalam TMD sebagai bagian dari kerja
operasional. Hal ini termasuk keputusan tentang informasi yang akan dibagi dalam tim
untuk menjalankan fungsi dan informasi lain yang harus tetap dirahasiakan. Keputusan
yang berbeda juga mungkin diperlukan tentang siapa saja anggota yang memiliki akses
informasi tentang kasus perdagangan orang tanpa melaporkan kasus sebagai kemungkinan
kejahatan. Tenaga profesional lainnya yang tidak dapat menjamin kerahasiaan korban perlu
aturan yang berbeda dalam kerja dan peran mereka dalam TMD.
Anggota TMD disarankan untuk menandatangani lembar persetujuan mengenaikepatuhan
menjaga kerahasiaan dan ukuran kerahasiaan serta detail yang jelas tentang tipe informasi
yang dapat dibagi sesama anggota TMD dan lainnya. Terlebih lagi, informasi seharusnya
hanya dapat dibagikan kepada mereka yang mempunyai tugas yang sama dan atas
persetujuan korban. Jika ada isu yang membutuhkan keterbukaan informasi (misalnya
persyaratan hukum untuk melaporkan kejahatan) hal ini harus dilakukan sesuai hukum
serta kode etik profesional dan persetujuan korban.

Prinsip #4. Kepekaan, penghargaan dan non diskriminasi
Kepekaan merujuk pada apresiasi terhadap perasaan korban perdagangan orang.
Penghargaan merujuk pada pandangan tentang perasaan, keinginan dan hak-hak mereka.
Memperlakukan terduga korban perdagangan orang dengan kepekaan dan penghargaan
membutuhkan pengakuan bahwa perdagangan orang (sebagaimana pengalaman sebelum
dan sesudah perdagangan orang) adalah penderitaan bahkan trauma. Pendekatan proses
identifikasi dilakukan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman dan reaksi
tersebut. Hal ini melibatkan kepekaan dan penghargaan dalam cara berbicara, kata-kata,
bahasa tubuh, pendekatan perofesional dan keseluruhan perilaku dan sikap.
Diskriminasi artinya memperlakukan orang lain dengan keberpihakan yang lebih rendah
atau dengan menggunakan pemikiran negatif atau penuh prasangka berdasarkan perbedaan
atau steriotipe yang kasat mata.119 Non diskriminasi adalah hak dasar asasi manusia yang
dijunjung tinggi dalam perundangan nasional dan internasional. Melakukan diskriminasi
atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau apapun,
kebangsaan, suku bangsa atau asal usul, properti, disabilitas, latar belakang kelahiran atau
status lainnya adalah sebuah pelanggaran.120

117 Surtees, R. (2013) Ethical prinsips in the re/integration of trafficked persons. Experiences from the Balkans.
Washington, D.C.: NEXUS Institute and Brussels: King Baudouin Foundation.
118 Sampai sekarang belum ada satu perundangan pun yang secara khusus dibentuk atas dasar data perlindungan
saja di Indonesia, karena ketentuan mengenai hal ini tertulis secara acak dalam beberapa peraturan dan
perundangan. Namun, penyediaan perlindungan data utama secara umum diatur dalam UU sebagai berikut: (i)
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan (ii) Peraturan Pemerintah
Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi (PP 82/ 2012). PP 82/2012
PHQMDEDUNDQ³'DWD3ULEDGL´VHEDJDLLQIRUPDVLSULEDGL\DQJGLVLPSDQGDQGLDUVLSNDQGDQDNXUDVLVHUWD
kerahasiaannya dilindungi. Namun, PP 82/102 tidak memberikan informasi penjelasan lebih lanjut mengenai
DSD\DQJGLDQJJDSVHEDJDL³'DWD3ULEDGL´
119 AASW (1999) Code of Ethics. Kingston: Australian Association of Social Workers.
120 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) Universal Declaration of Human Rights. General Assembly Resolution 217
A(III), Pasal 2.
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Diskriminasi dapat terjadi ketika anggota TMD hanya membantu sebagian korban,
misalnya, orang-orang yang berasal dari desa mereka atau suku bangsa, jenis kelamin, usia,
atau kebangsaan tertentu. Upaya identifikasi dan penawaran selanjutnya serta rujukan
untuk mendapatkan perlindungan seharusnya tidak melupakan beberapa kategori individu.
Jenis diskriminasi lain yang mungkin terjadi adalah ketika anggota TMD tidak
mengidentifikasi atau merujuk korban karena merasa bahwa orang tersebut punya peran
³bersalah´ dalam perdagangan orang yang terjadi padanya, misalnya, seseorang yang
melakukan migrasi secara illegal, kembali ke rumahnya dalam keadaan hamil atau sudah
memiliki anak, dan pernah dipenjara selama mereka berada di luar negeri. Anak-anak bisa
saja mengalami diskriminasi ketika pendapat dan sudut pandang mereka tidak
dipertimbangkan karena usia mereka dianggap belum cukup.
Terkait dengan anak, semua prinsip-prinsip utama dan hak dasar berlaku pada semua anak
yang berada dalam yuridiksi sebuah negara, tanpa diskriminasi. Anak (yang menjadi terduga
korban) perdagangan orang harus disikapi dan diperlakukan seperti laiknya anak-anak
lain,121 dengan diberikan perlindungan khusus karena mereka adalah korban perdagangan
orang.
Menerapkan prinsip non diskriminasi dan mendekati korban dengan kepekaan dan
penghargaan merupakan upaya menjamin agar kerja-kerja TMD tidak membahayakan.

Prinsip #5. Keamanan dan keselamatan
Prinsip ini merujuk pada kesejahteraan fisik dan psikologis korban perdagangan orang
setelah perdagangan orang berakhir dan mereka berada di kampung halaman mereka.
Keamanan dankeselamatan korban harus pada saat apapun juga, menjadi sesuatu yang
sangat penting dan membutuhkan perhatian besar dan harus dilakukan penilaian agar
dapat mengkaji risiko atau isu-isu yang mungkin muncul. Setiap korban perdagangan orang
akan memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan kajian situasinya akan dilakukan secara
berbeda pula. Anggota TMD harus mempertimbangkan hal tersebut secara seksama seraya
tetap memberikan masukan atas kajian tentang apa yang dianggap dapat mengakibatkan
risiko kepada korban.122
Pelaku perdagangan orang dan perekrut dapat membawa risiko tinggi tidak hanya kepada
korban melainkan juga kepada keluarga mereka atau anggota masyarakat di sekitar
mereka.123 Sebuah contoh dari permasalahan keamanan yang akan muncul adalah jika
pekerjaan yang dilakukan oleh TMD diketahui oleh banyak pihak dan dapat terlihat di
wilayah tempat tinggal pelaku dan perekrut tindak pidana perdagangan orang serta mereka
merasa bahwa kerja TMD akan membuat mereka ditangkap. Ini akan mengakibatkan risiko
baik bagi korban maupun anggota TMD.
Penilaian risiko harus dilaksanakan di luar dari proses identifikasi dan hasilnya harus
ditinjau secara berkelanjutan. Risiko dapat saja terkait dengan integritas fisik, namun juga
dampak secara emosional dan psikologis. Misalnya, membantu korban agar mengakses
layanan secara mandiri dapat mengakibatkan ketegangan dengan pihak keluarga.
Mendiskusikan permasalahan yang sensitif mungkin dapat menyakiti terduga korban.
Anak-anak seringkali kurang dibekali dengan penilaian keamanan dan keselamatannya jika
dikaitkan dengan keterlibatan mereka dalam proses identifikasi, bantuan dan peradilan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak Atas Anak. UN Treaty Series vol. 1577, Pasal 2;
Republic of Indonesia (2002) Law on Child Protection (Number 23, Year 2002), Pasal 21; and UNICEF (2006)
Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking. 1HZ<RUN8QLWHG1DWLRQV&KLOGUHQ¶V
Fund, hal.11.
122 Surtees, R. (2013) Ethical prinsips in the re/integration of trafficked persons. Experiences from the
Balkans. Washington, D.C.: NEXUS Institute and Brussels: King Baudouin Foundation, hal. 60.
123 The Bali Process (2015) Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking. Bangkok: The Bali Process, hal.7.
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pidana. Dengan demikian, sudut pandang korban harus didengarkan dan dipertimbangkan
secara serius, dan dibutuhkan penilaian risiko yang lebih luas.124 Dalam kasus yang
melibatkan anak, penilaian risiko secara ideal dapat dimasukkan ke dalam prosedur yang
lebih luas dan ditujukan untuk menentukan kepentingan terbaik bagi individu anak tersebut
(lihat Prinsip #10: Kepentingan terbaik bagi anak).

Prinsip #6. Keterlibatan korban
Keterlibatan adalah hal mendasar untuk menjamin bahwa kerja yag dilakukan TMD sesuai
dengan pendapat, kepentingan dan kebutuhan yang diungkapkan korban sendiri.
Keterlibatan aktif terduga korban harus diminta dan didorong dalam setiap tahapan tentang
pengidentifikasian dan rujukan atas dirinya.125 Korban harus selalu didorong untuk
menyuarakan apa yang menjadi permasalahan dan keluhan mereka pada tahapan proses
identifikasi. TMD harus selalu menghormati prinsip keterlibatan korban ketika sedang
bekerja sama dengan korban untuk membuat keputusan mengenai identifikasi, rujukan dan
bantuan bagi korban.
Prinsip keterlibatan juga diterapkan kepada anak dan remaja. Konvensi Hak Anak
Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHA)126 menjunjung tinggi hak anak dalam perundangan agar
pendapatnya dipertimbangkan untuk hal-hal yang akan membawa pengaruh pada dirinya
dan sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka.127 Hak anak untuk berpartisipasi
menyiratkan bahwa pandangan dan harapan mereka harus diminta dan dipertimbangkan
ketika sebuah keputusan yang akan mempengaruhi keadaan mereka sedang dibuat, dan
diperhatikan sesuai dengan usia anak tersebut.128 Harus ada upaya dan perlindungan
terhadap anak tersebut guna memastikan keamanannya dan partisipasi yang sepenuhnya
dari setiap anak (yang diduga) menjadi korban.

Prinsip # 7. Tepat waktu129
Semua tindakan terkait dengan (terduga) korban harus dilakukan dengan tepat waktu.
Walaupun semua keputusan harus dibuat melalui proses pertimbangan yang menyeluruh,
keterlambatan pembuatannya dipandang dapat membawa kesulitan kepada korban.
Dikarenakan pengidentifikasian korban yang resmi memakan waktu yang cukup panjang,
pengidentifikasian awal korban menjadi hal yang sangat penting. Kegagalan untuk
mengidentifikasi korban pada tahap awal bisa mengakibatkan perlindungan yang tidak
memadai terhadap korban dan pelanggaran hak mereka, yang pada akhirnya dapat
menghambat penuntutan pidana yang efektif.
Anggota tim multi disiplin harus memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan di garis
depan bersifat cepat dan tepat waktu untuk mengidentifikasi terduga korban perdagangan
orang. TMD sebaiknya tidak menunda-nunda untuk mengambil tindakan terhadap
124 Surtees, R. (2013) Ethical principles in the re/integration of trafficked persons. Experiences from the
Balkans. Washington, D.C.: NEXUS Institute and Brussels: King Baudouin Foundation.
125 IOM (2007) Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Jenewa: IOM, p.63.
126 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577, hal. 3.
127 Pasal 12 of the UN Konvensi tentang Hak Anak menyatakan baKZD³Negara-negara pihak harus menjamin
bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan
pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak
dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Lebih lanjut lagi, Konvensi Hak Anak juga
mengatur agar anak-anak dapat menerima, atau memliki akses kepada informasi agar dapat menjadi warga
negara yang bertanggung jawab (Pasal 17 and 29). Anak juga memiliki hak atas kebebasan untuk menyatakan
pendapat termasuk untuk mengemukakan pendapat mereka mengenai cara apa yang paling baik bagi mereka,
misalnya dalam bentuk lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang merupakan
pilihan anak yang bersangkutan (Pasal 13). Lebih lanjut lagi, mereka memiliki hak untuk membentuk organisasi
yang akan mewakili kepentingan mereka (Pasal 15). Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak
Anak. UN Treaty Series vol. 1577.
128 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577, Pasal 12.
129 SCEP (2009) Statement of Good Practice. 4th Revised Edition. Netherlands: Separated Children in Europe
Program.
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kecurigaan pada seseorang individu yang dianggap sebagai terduga korban perdagangan
orang atau dalam hal merespon informasi mengenai terduga korban perdagangan orang.

Prinsip #8. Perlakuan dan layanan individual
Walaupun anggota TMD harus mengetahui bahwa korban tindak pidana perdagangan orang
mengalami berbagai pengalaman dan situasi yang memiliki kemiripan, bantuan dan
perlindungan yang diberikan kepada mereka harus mempertimbangkan individualitas
masing-masing korban, termasuk budaya, gender dan usia, termasuk berbagai perbedaan
peristiwa yang mereka alami sebelum, selama dan setelah terjadinya tindak pidana
perdagangan orang. Layanan yang ditawarkan kepada mereka harus disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing individu. Dalam kasus dengan korban anak, upaya untuk
memberikan akses khusus terhadap perlindungan harus dipandang sebagai bagian dari
kerangka kerja anti perdagangan orang dan/atau harus dilengkapi dengan perlindungan
anak. Keputusan mengenai cara penanganan yang diberikan harus dilekatkan pada prosedur
penetapan kepentingan yang lebih luas (lihat Prinsip #10: Kepentingan terbaik bagi anak).
Korban tindak pidana perdagangan orang harus dibekali keterampilan, kemampuan dan
kepercayaan diri untuk mempergunakan sumber daya mereka sendiri untuk membantu
dirinya selama proses pemulihan dan menuju hidup yang mandiri.130

Prinsip #9. Perlindungan anak
Perlindungan anak adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menjabarkan tanggung
jawab dan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau untuk menghentikan anak dari
kekerasan atau perlakuan yang tidak layak. Setiap anak, termasuk anak yang telah
mengalami tindak pidana perdagangan orang memiliki hak untuk dilindungi dari
pengabaian, kekerasan, penyiksaan, dan eksploitasi.131 Semua anak harus dilindungi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku bagi mereka sebagai anak tanpa diskriminasi dalam bentuk
apapun terhadap suku bangsa, jenis kelamin, Bahasa, agama, asal usul etnis atau sosial,
kelahiran, atau status lain termasuk status imigrasi.132 Keterlibatan anak korban dalam
suatu tindak pidana tidak akan menghapuskan hak atas statusnya baik sebagai anak
maupun sebagai korban atau hak-hak mereka yang terkait dengan perlindungan khusus atas
dirinya.
Anak yang terduga menjadi korban perdagangan orang harus dirujuk untuk melakukan
pengidentifikasian, bantuan dan perlindungan yang dianggap sebagai bagian dari kerangka
kerja anti perdagangan orang dan dari upaya perlindungan tambahan yang melekat pada
sistem perlindungan anak. Anak yang rentan yang ditemui TMD harus dirujuk pada sistem
perlindungan anak meskipun ia bukan korban perdagangan orang.

Prinsip #10. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 3,133
PHQHJDVNDQEDKZD³GDODPVHWLDS tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan,
lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan
SHUWLPEDQJDQXWDPD¶3ULQVLSLni harus ditempatkan sebagai hal utama dalam penyediaan
bantuan dan perlindungan terhadap anak (yang diduga) menjadi korban perdagangan

130 Diadaptasi dari Surtees, R. (2013) Ethical prinsips in the re/integration of trafficked persons. Experiences
from the Balkans. Washington, D.C.: NEXUS Institute and Brussels: King Baudouin Foundation, hal. 68.
131 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577, Pasal 19, 32, 34,
35 and 36. Pasal lain yang terkait dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan adalah: 9, 10, 11, 16, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 37, 39 dan 40.
132 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577, Pasal 2;
UNICEF (2006) Panduan tentang Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. NY:
UNICEF, hal. 10.
133 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577.
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orang.134 Kepentingan terbaik bagi anak harus memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi
daripada pertimbangan lainnya.135 Kajian atau penentuan kepentingan terbaik bagi anak
( yang terduga menjadi ) korban harus mempertimbangkan (diantara beberapa faktor
lainnya): pandangan anak itu sendiri, identitas orang tersebut (termasuk jenis kelamin,
identitas budaya dan kepribadian); menjaga agar anak berada dalam situasi seperti
keluarganya, situasi khusus menyangkut kerentanannya (termasuk menjadi korban
perdagangan orang, juga disabilitas, menjadi bagian dari kelompok suku bangsa tertentu
yang minoritas, dan sebagainya); hak anak untuk mendapatkan kesehatan dan
pendidikan.136
Terkait dengan layanan yang diberikan kepada anak sebagai saksi/ korban, anak memiliki
hak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, memiliki hak untuk dihargai secara
penuh dalam mendapatkan kelangsungan hidup, pengembangan, perlindungan khusus dan
partisipasinya, dan mendapatkan layanan sementara, identifikasi dan sebuah solusi jangka
panjang sesuai dengan ketertarikan korban.137

7.2 Kode etik bagi Tim Multi Disiplin (TMD)
Kode etik adalah seperangkat aturan yang menjabarkan standar minimum perilaku yang
harus dipatuhi oleh para anggota TMD. Kode etik ini dirancang untuk membantu anggota
TMD dalam mengidentifikasi dan mengkaji pertinbangan-pertimbangan terkait yang akan
menjadi panduan ketika mereka harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dan
pendekatan yang dijabarkan di atas dan memenuhi syarat kepatuhan kerangka hukum
yang lebih luas.138 Peran TMD dalam penangan kasus di wilayah perdesaan diatur oleh dan
disesuaikan dengan perundangan dan kebijakan nasional termasuk Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan daerah setempat.139

IOM (2009) Panduan untuk Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang dalam Penanganan Kasus=Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International
Organization for Migration, p.63.
135 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577, General
Comment 14, paragraph 38.
136 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Konvensi tentang Hak Anak. UN Treaty Series vol. 1577, Komentar
Umum 14, paragraf 14, 52-79.
137 Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2010) Standar Prosedur Operasional untuk Layanan Terpadu
bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nomor 22, Tahun 2010), hal. 22, Prinsip 3.
SPO tahun 2010 tersebut disusun berdasarkan perundangan dalam Peraturan mengenai Tata Cara dan
Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nomor 9, tahun
2008)
138 Diadaptasi dari: UNICEF (2006) Panduan Rujukan untuk Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang. 1HZ<RUN8QLWHG1DWLRQV&KLOGUHQ¶V)XQG6DYHWKH Children International (2010)
Protokol Penjagaan Anak. Lampiran A ± Kode Etik. STI; UNODC (2011) Bantuan Pertama untuk
dipergunakan bagi Perespon Pertama Penegakan Hukum dalam Menangggulangi Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Wina: United Nations Office on Drugs and Crime, hal.19-20; Anti-Slavery International
(2005) Protokol untuk Identifikasi dan Bantuan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
Perlengkapan Pelatihan. London: Anti-Slavery International, hal.21; Save the Children Italia (forthcoming)
ONLUS, AGIRE Methodology. Italy: Save the Children Italia, hal.25-26; dan IOM (2007) Buku Pegangan
mengenai Bantuan Langsung untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenewa: IOM, hal.308-327.
139 UU 21/2007 menyatakan bahwa masyarakat wajib ikut serta dalam mencegah tindak pidana perdagangan
orang dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian informasi dan. Atau
memberikan laporan mengenai terjadinya praktik tindak pidana perdangan orang kepada pihak berwenang dan
ikut serta mengambil bagian dalam memberikan penanganan bagi korban tindak pidana perdagangan orang
(Pasal 60). Juga lihat Buku Pegangan untuk Kepada Desa dalam Pennanggulangan Tindak Pidana Perdagangan
Orang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indonesia: Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh TMD ketika melakukan
identifikasi dan merujuk korban
Boleh dilakukan
Penting bagi staf TMD untuk:
; Mengingat bahwa (terduga) korban perdagangan orang memiliki hak untuk
mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya (ini mencakup penghargaan untuk
kesejahteraan fisik, intelektual, sosial, dan emosional mereka).
; Peka, menghargai, dan tidak melakukan diskriminasi dalam berhubungan dengan
terduga korban perdagangan orang.
; Menghargai budaya, agama, dan latar belakang etnis semua korban atau orang lain
yang berhubungan dengan anda, tanpa memandang perbedaannya dengan anda.
; Mengidentifikasi anggota TMD yang paling cocok untuk berhubungan dengan terduga
korban termasuk mempertimbangkan jenis kelamin, usia, permintaan khusus dari
terduga korban perdagangan orang dan sebagainya.
; Menciptakan lingkungan yang paling nyaman untuk berbicara dengan terduga korban
termasuk memperbolehkan keluarga atau orang yang dipercaya untuk hadir dalam
pertemuan jika diinginkan oleh terduga korban.
; Membatasi jumlah anggota TMD yang terlibat dalam hubungan dengan terduga
korban.
; Terbuka kepada terduga korban, mendengarkan dengan seksama dan dengan pikiran
terbuka serta tidak mendominasi percakapan.
; Membangun hubungan yang baik dengan korban dengan cara mengantisipasi
kebutuhannya dan memberikan kesempatan untuk saling bertukar informasi.
; Menunjukkan contoh perilaku yang baik yang dapat diikuti oleh anggota TMD dan
orang lain.
; Menghindari dan mengubah perilaku yang tidak tepat sehubungan dengan
identifikasi dan rujukan terduga korban.
; Mempersiapkan diri untuk menerima kritik secara positif dalam TMD.
; Melaporkan setiap kecurigaan atau dugaan kekerasan.
; Menyadari situasi-situasi yang dapat mengakibatkan risiko dan cara menangani hal
tersebut.
; Mengenali kebutuhan untuk bertindak secara hati-hati dan memberi perhatian
khusus ketika sedang mendiskusikan isu sensitif dengan (terduga) korban.
; Menciptakan suasana saling percaya dan nyaman dalam semua interaksi dengan
terduga korban.
; Memilih lokasi untuk memulai kontak hubungan di tempat yang membuat korban
merasa aman dan nyaman dan mereka setujui untuk bertemu dengan TMD.
; Memberikan waktu kepada terduga korban untuk membuat keputusan untuk
menerima bantuan dari TMD.
; Selalu ingat bahwa terduga korban memiliki pengalaman dan bahwa hal ini dapat
menyebabkan reaksi danperilaku negative dalam berinteraksi.
; Menjaga kerahasiaan dan privasi terduga korban termasuk tidak membagi fotonya
dengan siapapun di luar atau di dalam TMD tanpa persetujuannya.
Ketika bekerja dengan (terduga) korban anak, TMD harus:
;

Merencanakan dan mengatur lingkungan pekerjaan dan tempat kerja agar dapat
meminimalisir risiko dan ketidaknyamanan pada anak.
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;
;
;

;

;

;
;

Ketika bekerja dengan anak sebisa mungkin harus selalu bisa terlihat.
Pastikan tertanam budaya keterbukaan dan kenyamanan agar memudahkan ketika
ada isu atau permasalahan yang harus dibicarakan atau didiskusikan.
Memastikan ada rasa tanggung jawab antar anggota TMD sehingga jika ada yang
melakukan praktik yang tidak sesuai standar atau berpotensi mengandung kekerasan
maka perilaku tersebut tidak akan didiamkan begitu saja.
Bicara kepada anak mengenai kontak hubungan mereka dengan anggota TMD atau
tenaga profesional lain dan dorong mereka untuk tidak segan membicarakan jika ada
masalah dan pertanyaan.
Memberdayakan anak, dengan berdiskusi dengan mereka tentang hak-hak mereka,
apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, dan apa yang dapat mereka
lakukan jika ada permasalahan.
Menjaga standar pribadi dan profesionalisme yang tinggi dalam semua tindakan
sebagai anggota TMD.
Menghargai hak anak dan memperlakukan mereka dengan adil, jujur, dan dengan
martabat serta penghargaan.

Tidak diperbolehkan
Staf TMD tidak diperkenankan:
:

:
:

:

:

:

:
:
:
:
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Bertindak yang bertujuan untuk menghina, mempermalukan, merendahkan atau
mengecilkan korban, atau hal lain yang serupa dan mengakibatkan berbagai bentuk
kekerasan emosional.
Menuduh atau menyalahkan terduga korban terkait pengalaman perdagangan orang
atau pengalaman dan kebutuhan mereka setelah perdagangan orang.
Bersikap konfronsional ketika berhadapan dengan reaksi negatif dari terduga korban
misalnya sikap keras, marah, ketakutan, tidak percaya, keengganan korban anak
untuk bekerja sama atau jika mereka berbohong, perlu disadari ada berbagai alasan
mengapa anak tersebut berlaku seperti itu).
Membuat tuduhan tentang apa yang mungkin telah dilakukan oleh korban, atau
berbagi sudut pandang mereka tentang pengalaman individual; satu hal penting bagi
anggota TMD adalah menghindari steriotipe atau pemikiran atau bayangan yang
dimiliki sebelumnya mengenai korban, untuk menghindari berbagai macam stigma
dan agar tidak ada penilaian buruk di awal.
Memberikan penekanan untuk meyakinkan seseorang atas statusnya sebagai korban
jika orang tersebut tidak menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi atau tidak
atau belum ingin mengubah kondisinya sekarang.
Membuat terduga korban merasa sedang diinterogasi. Sebaliknya, pastikan bahwa
korban merasa bahwa dia telah memahami bahwa dia akan diberikan waktu yang
dibutuhkan untuk membiasakan diri dengan interaksi yang akan terjadi.
Mengambil kesimpulan tentang orang lain tanpa memeriksa faktanya.
Menunjukkan kesukaan yang lebih terhadap salah satu individu,
mendiskriminasikan seseorang atau menunjukkan perlakuan yang berbeda.
Mengambil kesempatan untuk melakukan hal lain ketika logika, kebijakan dan
praktik yang ada menunjukkan harus melakukan pendekatan yang lebih ringkas.
Membuat keputusan bersama. Tindakan dan keputusan harus dikoordinasikan dalam
TMD.

Ketika bekerja dengan anak (terduga) korban, secara khusus TMD tidak diperkenankan
untuk:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Memukul atau melakukan tindakan lain yang merupakan kekerasan fisik terhadap
anak.
Terlibat dalam aktivitas seksual atau memiliki hubungan seksual dengan siapapun
yang berusia di bawah 18 tahun tanpa memandang usia mayoritas atau persetujuan
yang berlaku di wilayah tersebut; dilarang mempergunakan dalih bahwa usia
sebenarnya dari korban anak tidak diketahui dengan jelas.
Membangun hubungan dengan anak yang dapat dipandang sebagai hubungan
eksploitatif atau penuh kekerasan.
Bertindak dengan cara yang dapat mengandung kekerasan atau menempatkan anak
pada risiko untuk mendapatkan kekerasan.
Penggunaan Bahasa, memberikan masukan atau saran yang tidak sesuai, membuat
tersinggung atau mengandung kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan.
Menunjukkan perilaku fisik yang tidak layak atau provokatif secara seksual.
Melakukan hal-hal yang sebenarnya secara alami dapat dilakukan sendiri oleh anak
tersebut.
Membiarkan, atau justru ikut serta dalam perilaku anak yang bersifat illegal, tidak
aman atau mengandung kekerasan.
Menghabiskan banyak sekali waktu hanya bersama korban anak tanpa pengamatan
orang lain.
Membawa korban anak pulang ke rumah anda, khususnya jika tidak ada penghuni
lain di rumah anda.
Membuat keputusan bersama tentang bekerja dengan anak-anak. Semua tindakan
dan keputusan harus dikoordinasikan dengan TMD.
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8. Kesimpulan
Identifikasi korban adalah proses yang cukup rumit dan membutuhkan upaya hukum,
kebijakan dan praktik yang fungsional dan komprehensif serta koordinasi antar berbagai
organisasi dan lembaga. Namun demikian, di samping dari pentingnya pengidentifikasian
korban perdagangan orang sebagai bagian dari respon anti perdagangan orang - di
Indonesia dan seluruh dunia- banyak korban yang terlewat tanpa teridentifikasi dikarenakan
berbagai permasalahan terkait dengan, diantaranya, kurangnya mekanisme efektif untuk
melakukan identifikasi awal terduga korban.
TMD memainkan peran unik dalam memastikan bahwa korban tindak pidana perdagangan
orang- khususnya yang telah kembali ke wilayah tempat tinggal mereka dan belum
menjalani pemeriksaan tindak pidana perdagangan orang pada bagian manapun dari
perjalanan mereka- akan dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan dan berhak
mereka dapatkan, dan bahwa mereka harus diidentifikasi secara formal dan diberikan
kesempatan untuk menjalani proses hukum jika itu yang mereka kehendaki.
Panduan ini adalah alat praktis yang menggabungkan antara pelatihan, pembinaan dan
pengawasan, dan akan memungkinkan TMD untuk melakukan identifikasi awal terhadap
para terduga korban perdagangan orang, memberikan informasi yang terkait dengan situasi,
hak dan apa yang mereka bisa dapatkan, mendukung mereka untuk mengakses layanan dan
pihak yang berwenang yang terkait.
Panduan ini (dan indikator perdagangan orang yang telah dijabarkan di sini) mengacu pada
pola perdagangan orang terkini di wilayah-wilayah di mana TMD akan bekerja. Panduan ini
dirancang untuk menjadi dokumen hidup dan harus ditinjau dan diperbaharui secara
periodik berdasarkan pola perdagangan orang yang terus berkembang, serta dikaitkan
dengan perundangan dan kebijakan terbaru yang diadopsi pada tingkat nasional atau daerah
dan kerangka kerja kelembagaan yang mempengaruhi identifikasi dan perlindungan bagi
korban perdagangan orang. Sebagai bagian dari proses revisi, akan penting untuk
mendiskusikan, mempertimbangkan dan mengakomodir pengalaman korban dalam
identifikasi, rujukan dan bantuan termasuk tentang apa yang berjalan dengan baik dan
bagian mana yang masih membutuhkan perubahan dan perbaikan. akan penting juga untuk
mengidentifikasikan dan mempertimbangkan segala konsekuensi negatif baik yang telah
diperkirakan akan muncul atau tidak disengaja dalam mengimplementasikan langkahlangkah yang dijabarkan di atas, sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian di wilayah
masing-masing.
Tujuan utama dari dokumen ini adalah menjunjung tinggi hak asasi orang dewasa dan anak
yang menjadi korban perdagangan orang. Panduan ini harus dipastikan menjadi pegangan
TMD dalam melaksanakan pekerjaan dengan standar mutu berbasis hak tertinggi. Secara
khusus, dampak negatif atau tidak disengaja terhadap terduga korban, keluarganya dan
masyarakat yang lebih luas juga harus selalu ditelaah dengan seksama dan tepat waktu.
Memastikan bahwa hak dasar terduga korban dan korban tindak pidana perdagangan orang
harus direalisasikan seluas mungkin, dan bahwa kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan
spesifik para korban anak dapat dipenuhi dengan memadai dan dengankepekaan, dan harus
dijadikan upaya berkelanjutan oleh TMD dan siapapun yang menggunakan panduan ini.
Akhirnya, diharapkan bahwa standar praktik terbaik yang dimasukkan ke dalam dokumen
ini juga akan memberikan inspirasi untuk pembuatan kebijakan dan praktik yang lebih
berpusat pada korban dan berbasis pada hak yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan
anti perdagangan orang dan praktisinya, dan berkontribusi meningkatkan layanan dan
perlindungan bagi semua perempuan, laki-laki dan anak dan yang telah diperdagangkan dan
mengalami eksploitasi di Indonesia dan di berbagai belahan dunia.

92

9. Sumber dan Referensi
AASW (1999) Code of Ethics. Kingston: Australian Association of Social Workers.
Anti-Slavery International (2005) Protocol for Identification and Assistance to Trafficked
Persons and Training Kit. London: Anti-Slavery International.
ASEAN (2015) ASEAN Konvensi tentang Trafficking in Persons (ACTIP), ASEAN: Jakarta:
Indonesia. Tersedia pada: http://asean.org/asean-convention-against-trafficking-inpersons-especially-women-and-children/
Bali Process (2015) Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking. Bangkok: The Bali
Process.
COMMIT (n.d.) Identifying Victims of Trafficking and Associated Forms of Exploitation:
Common Indicators for First responders. Coordinated Mekong Ministerial Initiative against
Trafficking.
Council of Europe (2008) Konvensi tentang Action Against Trafficking in Human Beings.
CETS No. 197.
Di Maio, Maria Antonia (2012) Position Paper on Age Assessment in the Context of
Separated Children in Europe. Netherlands: Separated Children in Europe Programme
(SCEP).
European Commission (2013) Guidelines for the first level identification of victims of
trafficking in human beings. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
IOM (2009) Panduan bagi Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Kasus Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration.
IOM (2007) Buku Pegangan untuk Pendampingan Langsung bagi Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Jenewa: International Organization for Migration.
IOM (2005) Panduan untuk Penyidikan dan Penghukuman Kasus-Kasus Tindak Pidana
Perdagangan Orang dan Perlakuan bagi Korban Selama Berlangsungnya Proses
Penegakan Hukum. Jakarta: International Organization for Migration
Ministry of Public Security (2017) Trafficking in persons. Victim identification guidelines.
Lao PDR.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & IOM (2011) Panduan
Pelatihan untuk membantu saksi dan/atau korban tindak pidana perdangan orang.
Jakarta, Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak &
IOM.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010) Panduan
Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) (Nomor 5, Tahun
2010).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010) Buku Pegangan
untuk Kepala Desa dalam Menghentikan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

93

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010) Peraturan tentang
Standar Layanan Minimum untuk Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan (Nomor 1, Tahun 2010).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010) Standar Prosedur
Operasional untuk Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nomor
22, Tahun 2010).
NCCT (2015) Guidelines on forms and procedures for identification of victims of trafficking
for appropriate service provision. Phnom Penh: Cambodia. Tersedia pada:
http://un-act.org/wp-content/uploads/2016/08/ID_Guidelines_Cambodia.pdf
NEXUS Institute (2017) Directory of Services for Indonesian Trafficking Victims and
Victim/Witnesses: West Java and Jakarta. Washington, D.C.: NEXUS Institute.
OHCHR (2010) Recommended Prinsips and Guidelines on Human Rights and Human
Trafficking: Commentary. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights.
OHCHR (2002) Recommended Prinsips and Guidelines on Human Rights and Human
Trafficking. E/2002/68/Add. 1.
OSCE (2011) Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed
Victims. A Community Policing Approach. Vienna: Organization for Security and
Cooperation in Europe.
Plan (2009) How to: Include Ethical Standards in all Monitoring Evaluation and Research
Initiatives. Woking, Plan Ltd. Unpublished document.
Republik Indonesia (2012) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak (Nomor 11,
Tahun 2012).
Republik Indonesia (2009) Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial (Nomor 11,
Tahun 2009).
Republik Indonesia (2008) Peraturan tentang Tata Laksana dan Mekanisme untuk
Mekanisme Pelayanan Terpadu untuk Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Nomor 9, Tahun 2008).
Republik Indonesia (2007) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Nomor 21, Tahun 2007).
Republik Indonesia (2002) (2002) Undang-Undang Perlindungan Anak (Nomor 23, Tahun
2002).
Rosenburg, Ruth (2003) Trafficking of Women and Children in Indonesia. Jakarta: USAID,
ICMC and Solidarity Center.
Save the Children Italia (forthcoming) ONLUS, AGIRE Methodology. Italy: Save the
Children Italia.
Save the Children Italia (2010) ONLUS, AGIRE Training Manual. Italy: Save the Children
Italia.

94

Save the Children International (2010) Child Safeguarding Protocol. Lampiran A ± Code of
Conduct. Save the Children International.
SCEP (2009) Statement of Good Practice. 4th Revised Edition. Netherlands: Separated
Children in Europe Programme.
Save the Children Italia (forthcoming Solidarity Center and ICMC (2004) Assisting Victims
of Human Trafficking in the Indonesian Legal Process: A Manual for Service Providers.
Jakarta: American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Center) and
International Catholic Migration Commission (ICMC).
Surtees, Rebecca (2013) After Trafficking: Experiences and Challenges in the reintegration
of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-region. Bangkok: UNIAP and
Washington, D.C.: NEXUS Institute.
Surtees, Rebecca (2013) Ethical prinsips in the re/integration of trafficked persons.
Experiences from the Balkans. Washington, D.C.: NEXUS Institute and Brussels: King
Baudouin Foundation.
Surtees, Rebecca, Laura S. Johnson, Thaufiek Zulbaharay and Suarni Daeng Caya (2006)
Going Home. Challenges in the Reintegration of Trafficking Victims in Indonesia.
Washington, D.C.: NEXUS Institute.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (2000) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking
in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989) Convention on the Rights of the Child. United Nations
Treaty Series vol. 1577.
United Nations (1948) Universal Declaration of Human Rights. General Assembly
Resolution 217 A(III).
UNHCR (2014) Human Rights and Human Trafficking: Fact Sheet No. 36. Geneva:
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tersedia pada:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf
UNICEF (2006) Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking.
New York: United Nations &KLOGUHQ¶V)XQG
UNICEF (2003) Guidelines for Protection of the Rights of Child Victims of Trafficking in
South Eastern Europe. New York: United Nations &KLOGUHQ¶V)XQG
UNODC (2011) First Aid Kit for use by Law Enforcement First Responders in Addressing
Human Trafficking. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
UNODC (2008) Toolkit to Combat Trafficking in Persons. Vienna: United Nations Office on
Drugs and Crime.
UNODC (n.d.) Human Trafficking Indicators. Vienna: United Nations Office on Drugs and
Crime
8QLWHG6WDWHV'HSDUWPHQWRI6WDWH  µ,QGRQHVLD¶LQTrafficking in Persons Report.
Washington, D.C.: United States Department of State.

95

Vera Institute for Justice (2014) Screening for Human Trafficking. Guidelines for
Administering the Trafficking Victim Identification Tool (TVIT). New York: Vera Institute
for Justice.

96

10. Lampiran
¾ Lampiran # 1. Komposisi Tim Multi Disiplin tingkat desa dan
kriteria seleksi anggota TMD
¾ Lampiran #2. Formulir persetujuan untuk terduga korban untuk
dibantu oleh TMD
¾ Lampiran #3. Persetujuan untuk mematuhi prinsip utama dan
kode etik TMD
¾ Lampiran #4. Indikator perdagangan orang (untuk berbagai jenis
perdagangan orang)
¾ Lampiran #5. Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)
¾ Lampiran #6. Daftar penyedia layanan di Jawa Barat dan Jakarta
¾ Lampiran #7. Daftar istilah dalam proses peradilan pidana
¾ Lampiran #8. Sumber, referensi dan bahan tambahan terkait
dengan perdagangan orang
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Lampiran # 1. Komposisi Tim Multi Disiplin tingkat desa
dan kriteria seleksi anggota TMD
Tim Multi Disiplin adalak kelompok yang dibangun oleh administrasi desa untuk melakukan
identifikasi awal dan rujukan untuk terduga korban perdangan orang. TMD terdiri dari
bebrbagi lembaga khusus di desa dan individu yang aktif dalam komunitas dan mungkin
menemui korban perdagangan orang di lingkungan desa.
Proses seleksi
Panitia seleksi TMD menyelenggarakan seleksi dipimpin oleh administrasi desa dengan
konsultasi dengan pemangku kepentingan kunci yang terlibat dalam isu pekerja migran,
perdagangan orang dan perlindungan sosial. Seleksi anggota TMD didasaran pada
kualifikasi dan keriteria sebagai berikut.
Periode pelayanan
-ditunjuk untuk 2 tahun
Persyaratan
-Berkomitment untuk hadir dalam pertemuan bulanan dan pertemuan khusus selama
diperlukan selama periode pelayanan
-Berkomitmen untuk melakukan identifikasi awal terduga korban saat kasus muncul
- Mematuhi prinsip utama TMD (Bab 7.1) kode etik TMD (bab 7.2) dan Persetujuan
kepatuhan (lampiran 3)
Jumlah anggota TMD
-sekitar 10 anggota
-diutamakan 50% perempuan dan 50% laki-laki
Kualifikasi dan kriteria seleksi untuk anggota TMD
-berkomitmen untuk menghadiri pertemuan bulanan dan pertemuan koordinasi kasus
selama periode pelayanan
-Mempunyai jiwa kesukarelawanan untuk mengembangkan desa khususnya melawan
perdagangan orang
-Berpengalaman bekerka dengan korban perdagangan orang atau pekerja migran
-Mempunyai keinginan untuk belajar tentang perdagangan orang, identifikasi korban,
rujuan, bantuan dan proses pengadilan pidana
-mempunyai keahlian dan kepekaan dalam berinteraksi dengan korban perdagangan orang
dan orang yang rentan
-dapat bekerja dalam kelompok dan mendukung serta member semangat pada anggota
lainnya
-jenis lembaga dan disiplin yang dapat mewakili dalam kelompok :
# individu yang bekerja dalam bidang bantuan sosial (misalnya pekerja sosial, TKSK)
#staff kesehatan (perawat dokter, konselor)
#staff sekolah (misalnya gurum kepala sekolah, penasehat)
#kepala desa atau staff kantor desa
#petugas lokal yang berhubungan dengan korban
#pemuka agama
#mantan pekerja migran
#staff LSM yang bekerja pada isu migran atau perdagangan orang
#Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga)
#staff karang taruna atau organisasi kepemudaan
#perwakilan organisasi perempuan (misalnya PKK)
#perwakilan P2TP2A yang ditugaskan di desa
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#perwakilan polisi140
Prosedur perubahan keanggotaan TMD
Jika seorang anggota TMD tidak dapat melanjutkan posisinya (misalnya karena
keterbatasan waktu, kesehatan, dan lain-lain) panitia seleksi akan bertemu untuk
mengidentifikasi pengganti yang sesuai dengan kriteria dan kualifikasi di atas. Anggota baru
juga perlu menyetujui persyaratan di atas.
Seorang anggota TMD dapat dikeluarkan dari TMD jika tidak mematuhi Kode Etik dan
Prinsip-prinsip inti TMD.
Peran dan Tanggung Jawab dalam TMD
Posisi TMD diuraikan denga peran khusus dan tanggung jawab sebagai berikut:
Ketua TMD
-bertanggung jawab mengatur pertemuan rutin dan pertemuan kusus sesuai permintaan
Koordinator kasus TMD
-bertanggung jawab mencatan dan memutakhirkan kasus yang ditangani oleh TMF
-anggota TMD yang berpengalaman bekerja dengan pekerja migran atau korban
perdagangan orang
Anggota TMD
-bertanggungjawab menangani kasus yang disetujui dan didisikusikan dalam TMD
-bertanggungjawab mengkoordinasikan dan melaporkan kasus pada koordinator kasus TMD

Polisi disesuaikan dengan peraturan lembaga yang mengawasi. Petugas polisi mungkin tidak dapat TMD jika
ia ada dalam struktur Polres dan melapor ke polres dan bukan kepada pemerintah desa. Polisi harus
mempertahankan netralitasnya ketika korban melaporkan kasusnyakepada petugas berwenang dan tidak dapat
mempengaruhi keputusan tersebut. Jika petugas polisi tidak menjadi anggota, polisi mendukung TMD dengan
menawarkan perlindunganbagi terduga korban d.an keluarganya saat diperlukan dan berhubungan dengan
polres dan polsek
140
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Lampiran #2. Formulir persetujuan untuk terduga
korban untuk dibantu oleh TMD
Saya (nama individu) telah bertemu dengan (nama anggota TMD) dari tim multi disiplin
berbasis desa, tentang pengalaman migrasi saya di masa lalu, Yang bersangkutan telah
menjelaskan bahwa saya mungkin adalah korban perdagangan orang dan mungkin berhak
menerima bantuan dan atau diidentifikasi secara resmi sebagai korban perdagangan orang
dan/atau melaporkan kasus saya kepada pihak berwajib. Yang bersangkutan telah
menjelaskan bahwa keputusan saya untuk memprosesnya sepenuhnya bersifat sukarela.
Saya mengerti bahwa saya dapat menolak pilihan-pilihan ini.
Saya setuju:
 ܆untuk dirujuk ke pihak berwenang yang sesuai agar diwawancarai dalam rangka
menilai apakah saya adalah korban perdagangan orang
 ܆bahwa (nama anggota TMD) akan mendampingi saya untuk diwawancarai untuk
menilai apakah saya adalah korban perdagangan orang
 ܆bahwa (nama anggota TMD) akan membantu saya mengidentifikasi dan
mengakses layanan yang diperlukan yang tersedia, tanpa memandang apakah
saya menyetujui untuk diidentifikasi resmi sebagai korban perdagangan orang
 ܆bahwa (nama anggota TMD) akan mendiskusikan kebutuhan bantuan saya dengan
anggota TMD secara anonym (tanpa menyebutkan nama asli saya) untuk
mengidentifikasi pilihan bantuan yang memungkinkan untuk saya.
 ܆bahwa (nama anggota TMD) mendetailkan langkah atau tindakan lainnya yang telah
didiskusikan dan disetujui.
Nama :
Tempat (kabupaten/kota) :
Tanda tangan :
Tanggal :
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Lampiran #3. Persetujuan untuk mematuhi prinsip
utama dan kode etik TMD
Saya telah menerima dan membaca Prinsip Etika dan kode etik yang dikembangkan untuk
kinerja Tim Multi Disiplin dalam identifikasi terduga korban perdagangan orang.
Saya memahami betapa pentingnya mematuhi prinsip etika dan kode etik TMD dan setuju
untuk melakukannya dalam semua kerja saya dalam tim Multi Disiplin Desa
Kecamatan
Kabupaten
.
Saya memahami bahwa seorang anggota TMD dapat dikeluarkan dari TMD jika tidak
mematuhi Kode Etik dan Prinsip-prinsip inti TMD.
Jika saya tidak yakin tentang tentang tata cara atau prosedur yang layak dalam situasi
tertentu, saya akan mengemukakan isu ini dalam TMD untuk mendapatkan panduan
sebelum bertindak.
Saya bertekad bahwa siapa saja yang bekerja atas nama TMD, termasuk saya sendiri, jika
dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar tata cara atau prosedur, saya akan segera
memberitahukan kepada TMD agar dapat dilakukan upaya untuk meminimalisasi atau
memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.
Nama lengkap
Tanda tangan
Tanggal dan tempat
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Lampiran #4. Indikator perdagangan orang (untuk
berbagai jenis perdagangan orang)
Daftar indikator di bawah ini141 dikembangkan berdsarkan beberapa alat dan sumber, maka
indikator ini perlu didiskusikan dan divalidasi selama pelatihan dan pendampingan TMD,
agar indikator-indikator tersebut disesuaikan secara spesifik dengan konteks.
Daftar ini bukan merupakan daftar pertanyaan yang harus digunakan TMD (karena ini
terkait dengan langkah-langkah berikutnya dalam proses identifikasi - wawancara awal /
pendahuluan dan proses identifikasi formal), namun lebih sebagai isu-isu, yang jika
dilaporkan selama berinteraksi dengan orang tersebut, akan memberikan tanda-tanda serius
adanya potensi perdagangan orang.
Indikator perlu diperluas, diperbaiki dan dimodifikasi berdasarkan perubahan
kecenderungan perdagangan orang, pola rekruitmen dan profil korban yang diobservasi di
tingkat lokal. Indikator ini direkomendasikan untuk ditinjau dan diperbaharui setidaknya
sekali setahun (atau saat kecenderungan baru muncul)
1. Indikator kemungkinan eksploitasi di masa depan
Indikator-indikator ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang berisiko dalam perdagangan
orang karena dalam perekrutannya ditemukan cara-cara yang menandakan maksud
potensial untuk melakukan eksploitasi.
 ܆Orang tersebut direkrut oleh sponsor/perekrut untuk bekerja di negara dimana sudah
ada moratorium atau penghentian penempatan untuk pekerja migran
 ܆Orang tersebut direkrut dan dijanjikan untuk bekerja di luar negeri dan harus
membayar sejumlah uang lebih besar daripada biaya resmi.
 ܆Orang tersebut dipaksa untuk tinggal di penampungan atau pusat pelatihan sebelum
keberangkatan tanpa dapat memilih untuk meninggalkan tempat.
 ܆Sponsor memberikan uang kepada keluarga calon pekerja migran untuk
mempengaruhi mereka agar membolehkan mereka bermigrasi.
2. Indikator visual dari eksploitasi yang telah dialami
Indikator ±indikator ini adalah tanda visual bahwa seseorang mungkin mengalami masalah
selama bekerja di luar negeri yang dapat membawa TMD untuk melakukan observasi lebih
seksama dan membuat kontak awal dengan yang bersangkutan untuk menentukan bahwa
mereka mungkin terduga korban perdagangan orang:
 ܆Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda kesusahan, depresi atau kekerasan
psikologis
 ܆Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik atau kondisi fisik yang
buruk
 ܆Orang tersebut berbagi beberapa informasi tentang masalah serius yang dihadapi
ketika dia bermigrasi
 ܆Orang tersebut tampaknya mengurung diri dan diasingkan atau sedang mengalami
konflik di keluarganya
Indikator-indikator ini diambil dan disesuaikan sebagian besar dari sumber-sumber berikut ini: The Bali
Process (2015) Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking. Bangkok: The Bali Process, p.23; COMMIT
(n.d.) Identifying Victims of Trafficking and Associated Forms of Exploitation: Common Indicators for First
petugass. Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking; UNODC (n.d.) Human Trafficking
Indicators. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime; and Save the Children Italia (2010) Onlus,
AGIRE Training Manual. Italy: Save the Children Italia.
141
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 ܆Orang tersebut tampaknya mengurung diri dan diasingkan dari masyarakat
 ܆Orang tersebut tidak memiliki dokumen identitas dan / atau pulang tanpa membawa
uang
 ܆Orang tersebut mengungkapkan emosi negatif dan mengkritik dirinya sendiri
(misalnya marah karena telah membuat keputusan atas sebuah migrasi yang buruk,
kurang percaya diri atas penilaian mereka sendiri, merasa bersalah karena telah
mengalami kegagalan dalam migrasi, dan lain-lain.)
 ܆Orang tersebut cenderung curiga dan kurang percaya kepada orang-orang di
sekitarnya
 ܆Orang tersebut (atau anggota keluarganya) menghadapi ancaman dari calo atau
pelaku perdagangan orang (secara langsung, melalui telepon atau pesan teks, melalui
email / Facebook, dan lain-lain)
 ܆Orang tersebut berhutang kepada mereka yang merekrutnya (Misalnya, sponsor, calo,
agen perekrut, dan lain-lain)
3. Indikator eksploitasi yang telah dialami, yang ditunjukkan oleh seseorang
Indikator-indikator ini adalah tanda dan isu yang perlu ditanyakan oleh TMD ketika
mendekati terduga korban sebagai cara untuk menilai bahwa mereka mungkin terduga
korban perdagangan orang. Hal-hal berikut bukan daftar pertanyaan tapi lebih sebagai
topik-topik dan pengalaman yang perlu dicatat dalam berinteraksi dengan orang yang
bersangkutan:
 ܆Orang tersebut bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya dan / atau lingkungan
kerja yang tidak aman
 ܆Hari kerja atau jam kerja orang tersebut berlebihan
 ܆Orang tersebut tidak menerima pembayaran atau dibayar jauh lebih sedikit dari yang
dia harapkan
 ܆Orang tersebut tinggal berkelompok di tempat yang sama dimana dia bekerja dan
hanya bisa meninggalkan tempat itu secara tidak biasa, atau bahkan tidak bisa
meninggalkan tempat tersebut sama sekali
 ܆Orang tersebut hidup dalam kondisi buruk (tidak higienis, di bawah standar, dll.)
 ܆Orang tersebut tidak memiliki akses terhadap makanan, minuman, kebutuhan dasar
yang memadai
 ܆Orang tersebut (atau keluarganya) mempunyai utang kepada orang lain yang telah
membantunya mendapatkan pekerjaan
 ܆Orang itu ditipu tentang sifat pekerjaan yang ditawarkan kepadanya
 ܆Orang tersebut tidak diijinkan untuk meninggalkan tempat di mana dia bekerja atau
tinggal
 ܆Orang tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga disaat sedang bermigrasi
 ܆Orang tersebut diusir atau dipulangkan secara paksa dari negara lain
 ܆Orang tersebut mengalami kekerasan di saat sedang bermigrasi- mis. Dari agen
penempatan kerja, majikan, dan lain-lain.
4. Indikator tambahan untuk anak-anak
Berikut adalah tambahan indikator untuk mempertimbangkan apakah seorang anak
merupakan terduga korban :
 ܆Anak tersebut terlihat terintimidasi dan/atau berperilaku dengan cara yang tidak
sesuai dengan tingkah laku anak-anak seusianya.
 ܆Anak tersebut tidak bersekolah (mendapatkan pendidikan) untuk waktu yang lama
 ܆Anak tersebut telah terlibat dalam jenis pekerjaan yang tidak sah atau tidak sesuai
dengan usianya

103

 ܆Anak tersebut telah melakukan perjalanan (ke luar negeri atau ke wilayah lain di
Indonesia) dengan orang dewasa yang tidak ada hubungan saudara
 ܆Anak tersebut menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik dan / atau seksual,
pengekangan fisik, penyekapan atau penyiksaan.
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Lampiran #5. Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)
Tentang tindak pidana perdagangan orang
P. Bagaimana anda mengetahui saya adalah korban perdagangan orang?
J. Jika anda mengalami eksploitasi atau kekerasan, anda mungkin saja menjadi korban
tindak pidana perdagangan orang. Beberapa tanda tindak pidana perdagangan orang adalah
sebagai berikut:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Anda tidak digaji selama bekerja.
Anda hanya dibayar sebagian dari gaji yang dijanjikan.
Anda harus menyerahkan sebagian gaji anda kepada majikan.
Majikan anda atau seseorang yang terhbung dengan mereka menyimpan surat-surat
anda.
Anda dipaksa bekerja atau diberikan ancaman untuk memaksa anda bekerja.
Majikan anda menyakiti atau mengancam untuk menyakiti anda atau keluarga anda.
Anda memiliki utang kepada majikan anda atau seseorang yang memaksa anda
untuk bekerja.
$QGD³GLMXDO´DUWLQ\DVHVHRUDQJWHODKPHPED\DUVHMXPODKXDQJ dan mengatakan
bahwa anda adalah miliknya.
Anda dipaksa untuk melakukan hal-hal atau pekerjaan yang sebenarnya bukan
merupakan bagian dari kontrak atau kesepakatan kerja anda.
Anda memiliki kontrak yang akan menyebabkan anda dikenai denda jika anda
berhenti dan meninggalkan pekerjaan anda.
Anda tidak diberikan makanan yang layak.
Anda tidak diberikan waktu istirahat dan tidur yang memadai.
Anda dipaksa untuk tetap bekerja ketika anda sedang sakit atau mengalami
permasalahan kesehatan.
Anda tidak diijinkan untuk berobat ke dokter.
Anda tidak diijinkan meninggalkan tempat kerja anda atau pergerakan anda diawasi
dan diamati terus menerus.
Anda merasa terjebak.

P. Apakah laki-laki dapat menjadi korban perdagangan orang?
J. Ya. Laki-laki pun dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Begitu pula
perempuan dan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia mengakui semua korban
tindak pidana perdagangan orang dan mengharuskan adanya layanan Bantuan bagi semua
korban.
P. Apa saja bentuk-bentuk eksploitasi yang diderita oleh korban perdagangan
orang?
J: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPPO) di
Indonesia mengakui adanya berbagai bentuk eksploitasi sebagai berikut:
x
x
x
x
x
x

Kerja atau layanan paksa (misalnya, bekerja sebagai PRT, di pabrik, lahan pertanian/
perkebunan, konstruksi, perikanan, dll)
Perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan
Penyiksaan fisik
Penyiksaan seksual
Pemindahan atau transplantasi organ tubuh secara ilegal
Penyiksaan organ reproduktif
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x

Pelacuran secara paksa

P. Jika saya memilih untuk bermigrasi secara resmi, apakah saya masih bisa
menjadi korban perdagangan orang?
J. Ya. Sebagian dari korban tindak pidana perdagangan orang memilih untuk bermigrasi
dengan melalui proses yang resmi tetapi kemudian mereka dijebak atau dipaksa masuk ke
dalam situasi pekerjaan yang sangat buruk sesudahnya, seperti dalam kondisi:
x
x
x
x
x
x

tidak diijinkan untuk meninggalkan lokasi tempat kerja mereka;
tidak diberikan makanan yang memadai;
menderita penyiksaan fisik dan/atau seksual (dilakukan oleh majikan atau agen);
dipaksa untuk bekerja dalam jam kerja panjang dan tanpa istirahat;
tidak menerima gaji yang telah dijanjikan;
dipaksa untuk bekerja dan gajinya dipakai untuk membayar biaya migrasi.

Sebagian dari pekerja migran yang melakukan migrasi secara resmi akhirnya menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, tidak semua pekerja migran yang
mendapatkan pengalaman buruk adalah korban tindak pidana perdagangan orang.
P. Jika saya menyetujui pekerjaan yang saya lakukan (atau yang di lakukan
dulu), apakah saya masih bisa dianggap sebagai korban perdagangan orang?
J. Ya. Sekalipun anda menyetujui pekerjaan yang anda lakukan sekarang (atau yang anda
lakukan di masa lampau), anda masih dapat dianggap sebagai korban tindak pidana
perdagangan orang. Bahkan jika anda menandatangani kontrak kerja pun anda masih dapat
dianggap sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagai contoh, anda akan
dianggap sebagai korban tindak pidana perdagangan orang jika:
x
x
x
x

x
x

Anda menyetujui untuk melakukan pekerjaan itu tetapi anda merasa diancam atau
anda merasa berada dalam bahaya jika anda berhenti bekerja.
Anda menetujui untuk bekerja tetapi agen atau majikan anda mengatakan kepada
anda bahwa anda akan ditahan atau dideportasi jika anda berhenti bekerja.
Anda menyetujui untuk bekerja tetapi agen atau majikan anda memberikan ancaman
kepada anggota keluarga anda dengan maksud memaksa anda tetap bekerja.
Anda menyetujui untuk bekerja tetapi anda merasa bahwa majikan anda sebenarnya
memaksa anda untuk terus bekerja, melebihi jam kerja yang anda setujui
sebelumnya atau untuk melakukan pekerjaan yang berbeda dengan yang anda
setujui.
Anda menandatangani kontrak tetapi pekerjaan yang anda lakukan berbeda dengan
yang dijanjikan atau anda tidak me ndapatkan gaji yang sesuai dengan yang
tercantum dalam kontrak yang anda tandatangani.
Anda menyetujui untuk bekerja karena anda memiliki utang yang besar kepada agen
atau majikan anda.

Jika anda berusia di bawah 18 tahun, tidak akan berpengaruh jika anda memberikan
persetujuan untuk bekerja atau tidak. Tidak akan ada pengaruh jika orang tua anda
menyetujui pekerjaan tersebut atas nama anda.
P. Apakah saya dapat diperdagangkan lebih dari sekali?
J. Ya. Banyak korban tindak pidana perdagangan orang yang diperdagangkan lebih dari satu
kali. Kadangkala, korban tindak pidana perdagangan orang diperdagangkan lagi oleh agen
yang sama, atau oleh agensi atau majikan yang sama.
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P. Sepertinya saya adalah korban tindak pidana perdagangan orang namun
tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah terjadi pada saya.
Bagaimana cara saya mendapat pertolongan?
J. Ya. Anda akan tetap mendapatkan bantuan bahkan jika anda tidak menceritakan
pengalaman buruk anda kepada siapapun. Bahkan jika pengalaman buruk tersebut terjadi
dalam jangka waktu yang sudah lama sekalipun, anda akan tetap mendapatkan bantuan.

Cara mendapatkan pertolongan
P. Di mana saya bisa mendapatkan pertolongan?
J. Jika anda adalaah korban tindak pidana perdagangan orang, anda dapat:
x Pergi ke Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT.
x Pergi ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak or P2TP2A.
x Mendapatkan layanan Bantuan dari pemerintah
x Mendapatkan layanan Bantuan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).
x Menghubungi saluran telepon khusus untuk pertolongan.
x Memberitahukan seseorang di desa anda yang dapat membantu anda.
x Melapor ke polisi.
x Mendapatkan bantuan dari kantor Kedutaan Besar jika anda (atau anggota keluarga
anda) berada di wilayah negara lain.
P. Bagaimana cara saya mengatasi pengalaman buruk yang saya dapatkan?
J. Banyak orang yang pulang ke kampung halaman setelah mengalami tindak pidana
perdagangan orang yang berada dalam kondisi kecemasan, stress, atau depresi. Ada orangorang profesional yang dapat membantu. Silakan datangi organisasi dan lembaga
(pemerintah dan LSM) di Jakarta dan Jawa Barat yang dapat membantu anda.
P. Bagaimana caranya agar saya dapat teridentifikasi sebagai korban tindak
pidana perdagangan orang?
J. Agar dapat terindentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang secara resmi
anda dapat mendatangi:
x
x
x
x
x
x

petugas kepolisian
petugas dinas sosial pada tingkat kabupaten/ kota, propinsi atau nasional
Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A
Pusat Krisis milik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia
Kantor Kedutaan Besar (jika anda berada di wilayah negara asing)

P. Apakah saya akan mendapatkan masalah jika saya bicara ke polisi?
J. Tidak. Anda tidak akan mendapatkan masalah jika anda bicara kepada polisi. UndangUndang melindungi korban tindak pidana perdagangan orang dan petugas kepolisian
berkewajiban untuk membantu ada. Jika anda adalah korban tindak pidana perdagangan
orang maka anda tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dipaksakan untuk
anda lakukan selama anda berada dalam masa diperdagangkan. Sebagai saksi korban, anda
memiliki ha katas kerahasiaan identitas. Pasal 24 UU No. 21 menyatakan hukuman bagi
siapapun yang memberikan keterangan tentang identitas seorang saksi atau korban.

Mengenai hak hukum
P. Saya tidak ingin melapor ke polisi. Bisakah saya mendapat pertolongan?
J. Ya. Jika anda memang tidak ingin melapor ke polisi untuk mendapatkan pertolongan,
anda bisa langsung mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
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Anak atau P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT atau mencari seseorang di desa
anda yang dapat membantu anda. Anda akan tetap mendapatkan pertolongan bahkan jika
anda tidak ingin melaporkan kasus anda kepada polisi.
P. Saya tidak ingin bersaksi di persidangan untuk memberatkan para pelaku
yang telah memperdagangkan saya. Bisakah saya mendapatkan pertolongan?
J. Ya. Berdasarkan perundangan Indonesia, korban tindak pidana perdagangan orang
memiliki hak untuk mendapatkan layanan dan Bantuan bahkan jika mereka tidak ingin
hadir atau bersaksi di persidangan untuk memberatkan para pelaku.
P. Saya ingin menghadiri persidangan dan bersaksi untuk memberatkan para
pelaku tindak pidana perdagangan orang. Bisakah saya mendapatkan bantuan?
J. Ya. Jika anda ingin mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku yang telah
memperdagangkan anda, anda akan menjadi saksi/korban. Untuk mendapatkan bantuan,
anda harus melaporkan kasus anda kepada keploisian atau Pusat Pelayanan Terpadu atau
PPT dan membuat pernyataan. Pastikan anda mendapatkan Surat Tanda Penerimaan
Laporan atau STPL. Anda bisa saja memutuskan untuk berhenti menjadi saksi/korban
kapanpun anda inginkan.
P. Bagaimana mengajukan proses peradilan terhadap para pelaku yang telah
memperdagangkan saya?
J. Pertama, anda harus melaporkan kasus anda kepada kepolisian atau Pusat Pelayanan
Terpadu atau PPT. Polisi akan meminta anda untuk membuat pernyataan dan mereka bisa
membantu anda untuk mendapatkan pengacara. Silakan lihat Bagian 8 untuk informasi
tentang cara menghubungi polisi di wilayah anda.
P. Hak apa yang akan saya dapatkan jika saya bersaksi memberatkan pelaku
perdagangan terhadap diri saya di persidangan?
J. Perundangan Indonesia memberikan hak khusus kepada anda jika anda bersaksi sebagai
saksi/korban. Hak tersebut mencakup:
x
x
x
x
x
x

bantuan dan Bantuan sebelum, selama dan sepanjang waktu yang dibutuhkan sesuah
selesainya proses peradilan;
hak untuk dilindungi dari pelaku perdagangan dan siapapun yang dapat mengancam
anda;
hak untuk mendapatkan informasi dalam Bahasa yang anda pahami;
hak untuk tidak diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana;
hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan;
hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi.

P. Apa itu restitusi?
J. Restitusi adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pengadilan kepada saksi/korban
untuk kerugian aset atau pendapatan, penderitaan korban, biaya pemeriksaan dan
pengobatan medis dan/atau psikologis korban, dan kerugian lainnya yang diderita oleh
korban selama menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Restitusi hanya dapat
diberikan jika pelaku tindak pidana perdagangan orang diputus bersalah melakukan tindak
pidana tersebut. Hal yang penting diingat adalah dalam banyak situasi, restitusi ini tidak
dibayarkan.
P. Apa yang akan dilakukan oleh saksi/korban?
J. Sebagai saksi/korban, anda akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan jaksa secara
intensif guna membangun kasus terhadap pelaku perdagangan anda. Anda akan diminta
untuk menjawab banyak pertanyaan dan diambil keterangannya berkali-kali. Anda juga
akan diminta untuk hadir di pengadilan dan bersaksi di persidangan. Menjadi saksi/korban
berarti juga anda harus bepergian ke kota lain yang termasuk dalam kasus, dan artinya
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mungkin anda harus mengeluarkan biaya perjalanan dan transportasi, dan tidak bisa masuk
kerja saat harus bepergian.
P. Saya diperdagangkan sudah beberapa tahun lalu. Apakah saya masih bisa
melaporkan pelakunya?
J. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang sangat serius dan anda
dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku yang memperdagangkan anda jika
waktu anda diperdagangkan tersebut kurang dari enam atau dua belas tahun lalu.
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Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat

P2TP2A
Bandung Barat

Rumah Perlindungan
dan Trauma Center (RPTC) ±
Caringin

Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan
Kasus
Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan
Kasus

Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) Provinsi
Jawa Barat

Balai Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BP3TKI)
Bandung
P2TP2A Kota Bandung
³%DOH.DU\D:DQRMD´

Bagian/Unit

Organisasi/
Lembaga

Kabupaten
Bandung
Barat

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi
Jawa Barat

Wilayah
Kerja

Korban yang
mendapat
layanan

Pengaduan dan
pendampingan

Pemulihan,
pemulangan,
reintegrasi

Pengaduan, rujukan
kasus

Pengaduan,
penanganan kasus

Pemberdayaan
ekonomi

Rehabilitasi sosial,
pemulangan,
reintegrasi

Perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan,
anak

Perempuan
dan anak

Pekerja migran
(TKI)

Pekerja migran
(TKI)

Perempuan
dan anak

Provinsi Jawa Barat
Bantuan hukum,
Perempuan
pengaduan, rujukan
dan anak
kasus, reintegrasi

Jenis Layanan

Daftar penyedia layanan di Jawa Barat (dari pemerintah dan LSM)

Jl. Raya Ngamprah Cisarua Km. 2, Bandung
Barat

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,
Jl. Raya Cibabat No. 331, Cimahi Bandung
Tel: (022) 5893326; 6004819

Jl. Ibrahim Adjie No. 84, Kota Bandung
Tel/Fax: (022) 7230875

Jl. Soekarno Hatta No: 587 Kiara Condong,
Bandung, Provinsi Jawa Barat
Tel /Fax: (022) 7336965

Jl. Soekarno Hatta no. 532, Bandung
Tel: (022) 7564327; 7511487
http://disnakertrans.jabarprov.go.id

Jl. Raya Cibabat No. 331 Cimahi
Tel: (022) 6643149; 6643209; 6649557;
6633323 Fax : (022) 6645535

Jl. L.L.R.E Martadinata No. 2 Bandung
Tel: (022) 4230609
Fax: (022) 4230609 Hotline: 0-800-1000-400
Email: p2tp2a_jabar@yahoo.com
www.p2tp2ajabar.org

Alamat dan Kontak yang dapat
dihubungi

Lampiran #6. Daftar penyedia layanan di Jawa Barat dan Jakarta
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Bagian
Rehabilitasi
Sosial

Bagian
Rehabilitasi
sosial
Bagian
Pengaduan
Kasus

Dinas Sosial
Kab. Bandung

Dinas Sosial
Kota Bandung

Bagian
Pengaduan

Bagian kasus

Bagian
Pengaduan
Kasus

Bagian
Rehabilitasi
Sosial
Bagian
Pengaduan

Yayasan Bahtera Bandung

YPM Kesuma

P2TP2A Kab. Karawang

Dinas Sosial dan
Penanggulangan Bencana
Kab. Karawang
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten
Karawang

Institut Perempuan

Bagian
Rehabilitasi
Sosial

Dinsosnakertrans
Kab. Bandung Barat

Pendampingan korban,
reintegrasi
Pendampingan korban,
reintegrasi

Kabupaten
Karawang

Pengaduan

Pengaduan, shelter,
pendampingan,
konseling,
pelayanan. kesehatan,
advokasipendidikan,
pemulangan,
reintegrasi sosial
Pencegahan

Advokasi, endidikan
dan pendampingan
korban

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Kabupaten
Karawang

Kabupaten
Karawang

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi
Jawa Barat

Kota
Bandung

Kabupaten
Bandung

Kabupaten
Bandung
Barat

Laki-laki,
perempuan
dan anak
Pekerja migran
(TKI), laki-laki,
perempuan

Laki-laki dan
perempuan
(anak dan
dewasa)
Perempuan
dan anak

Anak,
perempuan
dan laki-laki

Laki-laki,
perempuan
dan anak
Perempuan

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Jl. Ahmad Yani, Kompleks Islamic Center,
Karawang, Tel: (0267) 8451683
Fax: (0267) 8452887,
Email: sanggatika@yahoo.com
Jl. Husni Hamid No. 3 Karawang,
Tel: (0267) 02917 Email:
dinsoskabkarawang@yahoo.co.id
Jl. Surotokunto Km.6 Warung Bambu,
Karawang Timur, Karawang
Tel: (0267) 436270; 432008

Jl. Cisitu Baru No.25 Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Bandung,
Tel: (022) 251 3105, HP: 081802267555 (Susi)

Jl. Raya Batujajar Km 3.5, Kabupaten
Bandung Barat
Tel: (022) 2533372 Email:
dinsosnakerkabbandungbarat@yahoo.co.id
Komplek Pemda Kab. Bandung, Jl. Raya
Soreang Km 17, Soreang, Kabupaten Bandung
Tel: (022) 5893326, 5891136
Email: dinsoskabbandung@yahoo.co.id
Jl. Sindan Sirna No. 40, Bandung,
Tel: (022) 2013139
Email: dinsoskotabandung@yahoo.co.id
Jl. Dago Pojok No. 85, Coblong, Bandung
Tel/Fax: (022) 2516378
Email: institut_perempuan@yahoo.com
www.institutperempuan.or.id
Jl. Batu Indah VII No. 12 Buah Batu, Bandung
Tel: (022) 7501711
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Bagian
Pengaduan

Bagian
Penanganan
kasus

Bagian
Pengaduan

Bagian
Rehabilitasi
sosial

SBMI Karawang

Solidaritas Buruh Migran
Cianjur (SBMC)

SBMI Cianjur

Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten
Cianjur

Kabupaten
Cianjur

Kota/
Kabupaten
Cianjur

Kabupaten
Cianjur

Kabupaten
Karawang

Kabupaten
Karawang

Kabupaten
Karawang

Bagian
Konsultasi

Bagian
Penanganan
Kasus

Kabupaten
Karawang

Bagian
Pengaduan

Solidaritas Buruh Migran
Karawang (SBMK)

Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan
Perempuan - Kabupaten
Karawang
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
Karawang (LK3) ± Melati,
Kabupaten Karawang

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pendampingan,
bantuan okum,
konseling, penguatan
dan pemberdayaan
korban, advokasi
kebijakan, informasi
pencegahan
Pendampingan,
konseling,
pemberdayaan,
reintegrasi

Konseling; konsultasi;
pelayanan informasi;
perlindungan;
penjangkauan;
pendampingan;
rujukan
Pendampingan,
bantuan okum,
konseling, penguatan
dan pemberdayaan
korban, advokasi
kebijakan, informasi
pencegahan
Pendampingan,
konseling,
pemberdayaan,
reintegrasi

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan

Pekerja migran
(TKI) dan
korban
perdagangan
orang

Pekerja migran
dan korban
perdagangan
orang

Pekerja migran
(TKI) dan
korban
perdagangan
orang

Pekerja migran
dan korban
perdagangan
orang

Pekerja migran
(TKI) dan
korban
perdagangan
orang

Laki-laki,
perempuan,
anak

Perempuan
dan anak

Jalan Raya Bandung KM. 4,5 Kabupaten
Cianjur Tel:(0263) 262464
Fax: (0263) 262464, Layanan untuk korban:
(0263) 262464
Email: dinsoskabcianjur@yahoo.co.id

Jl.Ciherang-Lio No.5 RT 1/3,Desa
Ciherang,Kec. Karang Tengah, Cianjur
HP: 08562062337, 087820067230 (Ajat
Sudrajat) Email: sbmi@activist.com

Jl. Wadas, Tempuran No. 28, Desa
Karyamukti, Kec Lemahabang
Kab Karawang Tel: (0267) 8620063
HP: 0813 1603 0425 (Didin Chaerudin),
Email: sbmikarawang@yahoo.com
Desa Mandalawangi, Kec. Leles, Kabupaten
Cianjur, HP: 081585515558 (Hetti)

Dusun Sempur, RT 001/RW 03 Desa Pasir
Kaliki, Kecamatan Rawamerta, Karawang
HP: 081293510005 (Dian)

Jl. Husni Hamid No. 3 Karawang
Tel: (0267) 402917 Email:
dinsoskabkarawang@yahoo.co.id

Jl. Ciremai No. 1 Karang Indah Karawang
Tel: (0267) 8452887
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Bagian
Pengaduan
Bagian
Rehabilitasi
sosial
Bagian
Konsultasi

P2TP2A - Sukabumi

Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

Bagian
Rehabilitasi
sosial

Bagian
Pengaduan

SBMI Sukabumi

P2TP2A Kota Sukabumi

Dinsosnaker dan
Penanggulangan Bencana
Kota Sukabumi

P2TP2A Banjar

Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
(LK3) Kab. Sukabumi

Dinas Sosial Kab. Sukabumi

Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

P2TP2A Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
(DPPKBP3A)

- Dinas

Banjar

Kota
Sukabumi

Kota
Sukabumi

Kabupaten/
Kota
Sukabumi

Kabupaten
Sukabumi

Kabupaten
Sukabumi
Kabupaten
Sukabumi

Kabupaten
Cianjur

Kabupaten
Cianjur

Pengaduan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan, bantuan
hukum

Konseling, konsultasi,
pelayanan informasi,
perlindunga,
penjangkauan,
pendampingan,
rujukan
Pendampingan,
bantuan hukum,
konseling, reintegrasi

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan

Pengaduan, rujukan
kasus, reintegrasi

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan

Perempuan
dan anak

Perempuan
korban
perdagangan
orang
Laki-laki,
perempuan
dan anak

Buruh migran
dan korban
perdagangan
orang

Perempuan,
Laki-laki dan
anak
Perempuan
dan anak
Laki-laki,
perempuan
dan anak
Laki-laki,
perempuan,
anak

Perempuan
dan anak

Jl. Gerilya Komplek Perkantoran,
Pamongkoran, Banjar
Tel: (0265) 2731406, 2731404

Jl. Ciaulpasir No. 126 Sukabumi
Tel: (0266) 245223 Email:
dinsosnakerkotasukabumi@yahoo.co.id

Jl. Bhayangkara No. 226, Sukabumi
HP: 081563122654 (Drs. Ayi)

Kampung Muara, RT 03/06, Desa
Jambenenggang, Kecamatan Kebon Pedes,
Kab. Sukabumi HP: 0813 8220 5062, 0856
2443 1183 (Jejen)

Jl.Siliwangi Kompleks SMPN 1 Cianjur
Kel.Pamoyanan Kec. Cianjur, Kab. Cianjur
Tel: (0263) 27054 HP: 081912055784 (Lidia)
Komplek Alun-Alun Cisaat, Sukabumi
Tel: (0266) 6251322
Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat, Kab.
Sukabumi Tel: (0266) 245997
Email:dinsos-kabsi@yahoo.co.id
Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat, Kab.
Sukabumi Tel: (0266) 245997
Email:dinsos-kabsi@yahoo.co.id

Jalan Siliwangi No 17 Kabupaten Cianjur
Tel: (0263) 264188, Fax: (0263) 264802
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Kabupaten
Bogor

Kabupaten
Bogor

Bagian
Pengaduan

Bagian
pengaduan

Bagian
Pengaduan

Bagian
Rehabilitasi
sosial
Bagian
Rehabilitasi
sosial
Bagian
konsultasi

Bagian
Pengaduan

P2TP2A
Kab. Bekasi

Pos Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (P4TKI) Bekasi

P2TP2A Kota Bogor

Dinsosnakertrans
Kota Bogor

373$³6$<$*$´.DE
Bogor

Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
(LK3) Kabupaten Bogor

Dinsosnakertrans Kab. Bogor

Bagian
Rehabilitasi
sosial

Dinas Sosial Kota Bekasi

Kabupaten
Bogor

Kota Bogor

Kota/
Kabupaten
Bekasi,
Kabupaten
Karawang,
Subang,
Depok,
Bogor
Kota Bogor

Kabupaten
Bekasi

Kota Bekasi

Kota Bekasi

Bagian
Pengaduan

P2TP2A Kota Bekasi

Kota Banjar

Bagian
Rehabilitasi
sosial

Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Banjar

Konseling, konsultasi,
pelayanan informasi,
perlindungan,
penjangkauan,
pendampingan,
rujukan
Pengaduan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan

Pengaduan,
pendampingan kasus

Pengaduan

Rehabilitasi sosial,
pemulangan

Pengaduan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan
dan anak
Laki-laki,
perempuan
dan anak
Laki-laki,
perempuan,
anak

Perempuan
dan anak

Pekerja migran
(TKI)

Perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Komplek Perkantoran Pemda, Jl. Bersih,
Cibinong HP: 081586720306 (Ratih ±
Sekretaris P2TP2A SAYAGA)

Jl. Bersih No. 2, Cibinong 16194, Bogor
Tel:(021) 8757668 Email:
dinsosnakertrans@bogorkab.go.id
Jl. Bersih No. 2, Cibinong 16194, Bogor
Tel: (021) 8757668
Email: dinsosnakerkabbogor@yahoo.co.id

Jl. Merdeka 142 Bogor Tel: (0251) 8332315
Email: dinsosnakerkotabogor@yahoo.co.id

Jl. Ciwaringin No. 99, Bogor Tel: (0251)
8321558 HP: 08128044347 (Yus)

Komplek Perkantoran Pemda,
Sukamahi, Cikarang Pusat
HP: 081298884726 (Nana)
Jl Raya Jati Mekar No: 189C-D Jati Asih,
Bekasi Selatan
Tel: (021) 84976800
Fax: (021) 84976700

Jl. Juanda No. 100, Kota Bekasi
Tel: (021) 88349600
Email: bekasidinsoskota@yahoo.co.id

Jl. Gerilya Komplek Perkantoran
Pamongkoran, Banjar
Tel: (0265) 2731406, 2731404
Email:dinsoskotabanjar@yahoo.co.id
Jl. A. Yani No. 1 Bekasi Tel: (021) 28088808,
HP: 082110178988 (Yuli)
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Bagian
Pengaduan
Bagian
Rehabilitasi
sosial
Bagian
pengaduan

P2TP2A Kab. Ciamis

Bagian
Rehabilitasi
sosial&Bagian
KTK-KPO
Bidang
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial
Bagian
pengaduan

Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota
Cirebon

Bagian
pengaduan

Bagian
pengaduan

Pos Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (P4TKI)
Cirebon

Badan Pemberdayaan
Masyarakat PP-KB Kota
Cirebon

Tim Gugus Tugas P2TP2A
³680%(5.$6,+6$<$1*´
Kab. Cirebon

Dinas Sosial
Kab. Cirebon

Bagian
pengaduan

/HPEDJD³:DGXO%DH´

P2TP2A Kota Cirebon

Dinsosnakertrans Kab.
Ciamis

Bagian LK3

YPM-Kesuma Bogor

Cirebon,
Indramayu,
Majalengka
dan
Kuningan
Kota
Cirebon

Kabupaten
Cirebon

Kab. Cirebon

Kota Cirebon

Cirebon

Kota
Cirebon

Kabupaten
Ciamis
Kabupaten
Ciamis

Kabupaten
Bogor

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan

Pengaduan,
pendampingan kasus

Pengaduan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan

Pengaduan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan,
shelter darurat,
konseling,
pelatihan,
pendidikan,
penjangkauan
Pengaduan

Perempuan
dan anak

Pekerja migran
(TKI)

Korban
perdagangan
orang

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak
Laki-laki,
perempuan
dan anak
Perempuan
dan anak

Perempuan,
laki-laki
(dewasa dan
anak)

Jl. Brigjen Darsono No. 4 Bypass Cirebon
Tel: (0231) 486867

Jl. Sunan Kalijaga No. 3 Komplek
Perkantoran Pemda Kab. Cirebon
Tel: (0231) 323450.
HP: 082317671317 (Ibu Nani)
Jl Sultan Ageng Tirtayasa No. 1, Kedaung, Kab.
Cirebon, Tel: (0231) 484043

Jl. Sunan Drajat No. 16, Sumber, Kab Cirebon
Tel: (0231) 321728
Email: dinsoskabcirebon@yahoo.co.id

Jl. DR. Cipto Mangunkusumo, Cirebon
Tel: (0231) 203622 Email:
dinsoskotacirebon@yahoo.co.id

Jl. Ahmad Yani 8, Ciamis
Tel: (0265) 77667
Jl. Tentara Pelajar No. 1-3, Kab. Ciamis
Tel: (0265) 771096 Email:
disnakerkabciamis@yahoo.co.id
Jl. Brigjen Darsono No. 4 Bypass
Kota Cirebon HP: 081564635437
(Drg. Siska Liliana Mulyadi)
Jl. Brigjen Darsono No. 4 Bypass, Cirebon
HP: 088802246594 (Suryadi)

Perumahan Griya Tonjong Asri Blok B2 No.
21-22 Desa Waringin Jaya kecamatan
Bojonggede Kab. Bogor
HP: 081296494604 (Yunda Rusman), atau
082114192778 (Herris Purwanti)
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Bagian
Pengaduan
Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

Bagian
Rehabilitasi
sosial&Bagian
KTK-KPO
Bagian
Pengaduan

P2TP2A ³6$<$*$´'HSRN

P2TP2A Kab Garut

Dinsosnakertrans Kab. Garut

Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan
Perempuan Kab. Garut

Shelter Rumah Kita

Bagian
pengaduan

Yayasan Banati

Kabupaten
Garut

Kabupaten
Garut

Kabupaten
Garut

Depok

Depok

Kota/
Kabupaten
Cirebon

Kota/
Kabupaten
Cirebon

Cirebon,
Majalengka,
Indramayu,
Kuningan

Bagian
pendampingan
korban

Bagian
pengaduan

Kabupaten
Cirebon

Bagian
pengaduan

Forum Warga Buruh Migran
(FWBMI)/SBMI Cirebon

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
(DP2KBP3A)
Kab.
Cirebon
WCC Mawar Balqis Cirebon

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan, konseling,
pemulihan,
pendampingan korban
Pengaduan

Pendampingan
(psikologi, agama,
hukum), konseling,
pemberdayaan korban,
reintegrasi
Pendampingan
konseling,
pemberdayaan,
reintegrasi
Pengaduan,
pendampingan
konseling,
pemberdayaan,
reintegrasi
Pengaduan

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan

Perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak
Perempuan
dan anak

Pekerja
migran, korban
perdagangan
orang,
perempuan
Pekerja
migran, korban
perdagangan
orang
Pekerja
migran, korban
perdagangan
orang

Perempuan
dan anak

Jl. Rumah Sakit Umum No. 2, Garut
Tel: (0265) 233675

Jl. Kompleks Paseban 2 Blok C No. E7,
Tarogong, Garut HP: 082118684567 (Nitta K.
Wijaya)
Jl. Patriot No. 14, Garut
Tel: (0262) 232727, Email:
dinsosnakerkabgarut@yahoo.co.id

Jl. Raya Citayem, Komplek Ruko Kartini No.
19, Depok
Klinik Darma Ibu, Jl. Pinang II / 9, Desa Limo,
Depok HP: 087775651010 (Endang)

Jl.Raya Serang Babakan, KM 1.5, Tanjakan,
Desa Serang Wetan, Kecamatan Babakan, Kab.
Cirebon HP: 085224119844 (Castra Aji),
Email: casbumicrb@gmail.com
Jl. Raya Palimanan Barat 157, Kecamatan
Gempol, Kabupaten Cirebon
Tel: (0231) 343363
HP: 0818235572; 081312256646 (Euis)

Jl. Serayu No 11, Desa Junjang, Kecamatan
Arjawinangun, Kab. Cirebon
Tel: (0231) 358444 Email:
wccmawarbalqis@yahoo.com

Jl. Sunan Kalijaga No. 3 Komplek
Perkantoran Pemda Kab. Cirebon
Tel: (0231) 323450
HP: 08212742484 (Ibu Devi)
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Kabupaten
Indramayu
Kabupaten
Indramayu

Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan Kab. Kuningan

Kabupaten
Kuningan

Kabupaten
Kuningan

Kabupaten
Indramayu

Bagian
Pengaduan

P2TP2A Kab Kuningan

Kabupaten
Indramayu

Bagian
Pengaduan

Gabungan Aliansi Rakyat
Daerah Buruh Migran
Indonesia (Garis BMI)
cabang Indramayu
Yayasan Kusuma Bongas

Kabupaten
Indramayu

Bagian
Pengaduan

Kabupaten
Indramayu

JALIN CIPPANAS

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana Kab. Indramayu
SBMI Indramayu

Dinsosnakertrans Kab.
Indramayu

Indramayu

Pusat
Pelayanan
Terpadu (PPT)
Bagian
Rehabilitasi
sosial&Bagian
KTK-KPO
Bagian
Pengaduan

RS. Bhayangkara TK IV
Indramayu-Jabar

Kabupaten
Indramayu

Bagian
Pengaduan

P2TP2A Kab. Indramayu

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan

Pengaduan

Pengaduan, bantuan
hukum, reintegrasi,
layanan kesehatan

Pengaduan, bantuan
hukum, reintegrasi,
layanan kesehatan

Pendampingan,
konseling,
pemberdayaan,
reintegrasi

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan
Pendampingan,
konseling,
pemberdayaan,
reintegrasi

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Layanan kesehatan

Pengaduan

Perempuan
dan anak

Pekerja migran
dan korban
perdagangan
orang,
perempuan
dan anak
Pekerja migran
dan korban
perdagangan
orang
Pekerja migran
dan korban
perdagangan
orang,
perempuan
dan anak
Perempuan
dan anak

Pekerja migran
dan korban
perdagangan
orang

Perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Perempuan,
laki-laki, anak

Perempuan
dan anak

Jl. RE Martadinata, Ancaran, Kuningan
Tel: (0232) 871444

Jl. Siliwangi No. 88, Kuningan
Tel: (0232) 871015

Jl. Penanggul, Desa Bongas,
Indramayu HP: 081320552400 (Syarifudin)
E-mail: kusuma_bongas@yahoo.com

Perumahan Taman Gatsu Indah Blok D No. 6,
Kelurahan Karanganyar Kec/Kab. Indramayu
HP: 081381066791; 087828675233;
089654644550 Email:
jalincippanas@gmail.com;
jalin.cippanas@gmail.com
Jl. Pahlawan I No. 16, RT 02/09, Lemah
Mekar, Indramayu, HP:
081324032210 (Solihin Bistok)

Blok Carik RT 18/04 Desa Krasak Kec.
Jatibarang-Indramayu HP: 0852 2448 1957
atau 0877 17757016 (Juwarih) Email:
sbmi_indramayu@yahoo.com

Jl. Olah Raga No. 9, Komplek BTN Lama,
Indramayu, Tel: (0234) 271088

Jl. Gatot Subroto No. 1, Indramayu
Tel: (0234) 274382, Email:
dinsoskabindramayu@yahoo.co.id

Jl. Raya Pantura Km. 73-75 Losarang,
Indramayu- Jabar, Tel: (0234) 507877/

Jl. Olah Raga No. 9, Komplek BTN Lama,
Indramayu, Tel: (0234) 271088
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Kabupaten
Purwakarta

Bagian
Pengaduan

Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja kab. Sumedang

Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kab. Subang
P2TP2A Sumedang

Dinas Sosial Kab. Subang

Badan Keluarga Berencana
Pelayanan Ibu dan Anak
Purwakarta
P2TP2A Kab. Subang

Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kab.
Purwakarta

Bagian
Pengaduan
Bagian
Rehabilitasi
sosial&Bagian
KTK-KPO

Bagian
Rehabilitasi
sosial&Bagian
KTK-KPO
Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

Bagian
Rehabilitasi
sosial&Bagian
KTK-KPO
Bagian
Pengaduan

Kabupaten
Majalengka

Badan PMDesa Perempuan
dan Keluarga Berencana Kab.
Majalengka
P2TP2A
Kab Purwakarta

Kabupaten
Sumedang

Sumedang

Kabupaten
Subang

Kabupaten
Subang

Kabupaten
Subang

Purwakarta

Kabupaten
Purwakarta

Kabupaten
Majalengka

Bagian
Rehabilitasi
sosial&Bagian
KTK-KPO
Bagian
Pengaduan

Dinsosnakertrans Kab.
Majalengka

Kabupaten
Majalengka

Bagian
Pengaduan

P2TP2A Kab. Majalengka

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan
Pengaduan

Rehabilitasi sosial,
pemulangan

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan
Pengaduan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan
Pengaduan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan

Perempuan
dan anak
Laki-laki,
perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Laki-laki,
perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Jl. Pangeran Kornel No. 241, Sumedang
Tel: (0261) 201691 Email:
dinsoskabsumedang@yahoo.co.id

Jl. Dano No. 1, Sumedang Tel: (0261) 201158

Jl. Darmodihardjo No. 3, Subang
Tel: (0260) 411015

Jl. D.I Panjaitan No. 81, Subang
Tel: (0260) 411425 Email:
dinsoskabsubang@yahoo.co.id

Jl. Darmodihardjo No. 3, Subang
Tel: (0260) 411015

Jl. Purnawarman Barat No. 519, Purwakarta
Tel: (0264) 201006

Jl. Veteran No. 3, Purwakarta
Tel: (0264) 200459 Email:
dinsoskabpurwakarta@yahoo.co.id

Jl. Veteran, Purwakarta HP: 087879948222
atau 08179202960 (Amelyaningsih)

Jl. Ahmad Kusuma No. 58, Majalengka
Tel: (0233) 281608

Jl. KH. Abdul Halim No. 498, Majalengka
Tel: (0233) 281122 Email:
disnakerkabmajalengka@yahoo.co.id

Jl. Ahmad Kusuma No. 58, Majalengka
Tel: (0233) 281608
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Kantor Keluarga Berencana
Perlindungan Perempuan
Kota
Tasikmalaya
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kabupaten
Tasikmalaya
Kabupaten
Tasikmalaya

Bagian
Pengaduan

Kabupaten
Tasikmalaya
Kabupaten
Tasikmalaya

Kota
Tasikmalaya

Bagian
Pengaduan
Bagian
Rehabilitasi
sosial &Bagian
KTK-KPO

P2TP2A Kab Tasikmalaya

Kota
Tasikmalaya

Sumedang

Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

P2TP2A Kota Tasikmalaya

Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kab.
Tasikmalaya

Bagian
Pengaduan

Badan Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintahan
Desa, Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan Kab. Sumedang

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan

Pengaduan, rehabilitasi
sosial, pemulangan

Pengaduan

Pengaduan

Informasi, sosialisasi
tentang bahaya
trafficking, pengaduan

Perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak
Laki-laki,
perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Perempuan
dan anak

Jl. Pemuda No. 2 B, Kab. Tasikmalaya
Tel: (0265) 313036

Jl. Yudanegara No. 75 A, Kota Tasikmalaya
Tel: (0265) 340212

Jl. Pemuda No. 2 B, Kab. Tasikmalaya
Tel: (0265) 313036
Komplek Perkantoran Sukapura, Desa
Sukaasih, Kec. Singaparna, Kabupaten
Tasikmalaya Tel: (0265) 333156; 543000,
Email: dinsoskabtasikmalaya@yahoo.co.id

Jl. Yudanegara No. 75 A, Kota Tasikmalaya
Tel: (0265) 340212

Jl. Dano No. 1, Sumedang
Tel: (0261) 201158
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Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

Balai Pelayanan
Penempatan dan
Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia
(BP3TKI) Jakarta
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perempuan dan
Keluarga
Berencana Provinsi
DKI Jakarta

BNP2TKI (Badan
Nasional Penempatan
dan Perlindungan
Tenaga Kerja
Indonesia)

Indonesia/
Nasional

Indonesia/
Nasional

Bagian PPT
(Pusat
Pelayanan
Terpadu)
Direktur
Pengamanan
dan
Pemulangan
TKI

Pusat Pelayanan
Terpadu- Rumah Sakit
POLRI

Wilayah
Kerja

Bagian/Unit

Organisasi/
Lembaga

Pengaduan,
konseling,
pemberian
informasi

Pengaduan,
penanganan
kasus

Perempuan

Pekerja migran
(TKI), laki-laki,
perempuan

Korban yang
mendapat
layanan
Provinsi DKI Jakarta
Pengaduan,
Laki-laki,
pendampingan
perempuan dan
korban, Layanan anak
kesehatan
Pengaduan,
Pekerja migran
penanganan
(TKI), laki-laki,
kasus
perempuan

Jenis Layanan

Daftar penyedia layanan di Jakarta (dari pemerintah dan LSM)

Daftar penyedia layanan di Jakarta (dari pemerintah dan LSM)

Jl. Jend. A. Yani Kav.64 By Pass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Tel: (021) 4246470 Ext. 120
Fax: (021) 42873758

Jl Pengantin Ali I No: 71, Ciracas, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta
Tel: (021) 5204091 Fax: (021) 87781841

Pengaduan melalui SMS:Ketik ACA#TKI#NAMA
PENGIRIM#Masalah yang diadukan, kirim ke
7266

Pengaduan telepon dari luar negeri: +6221
29244800 (tidak bebas pulsa)

Call Center (bebas pulsa): 0800- 1000 (dapat
diakses dari seluruh Indonesia baik melalui
telepon rumah maupun telepon seluler)

Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta
Selatan Fax (021) 7981205 Email:
halotki@bnp2tki.go.id

Jalan Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur
Tel: (021) 8093288 ext 145 Fax: (021) 8094005
Email: ppt.rssukanto@yahoo.co.id

Alamat dan Kontak yang dapat dihubungi
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Bagian
Pengaduan/
Divisi Advokasi

Bagian
Pengaduan
Kasus

Bagian Hotline/
Pengaduan
Kasus

Hotline service
dan Divisi
Layanan

Hotline service

Bagian
pengaduan

Bagian
pengaduan

SBMI (Serikat Buruh
Migran Indonesia),
Sekretariat Nasional ±
Jakarta

PBM (Peduli Buruh
Migran)

Yayasan Pulih

KePPaK Perempuan
(Kelompok Peduli
Pemberantasan
Tindak Kekerasan
terhadap Perempuan
dan Anak)

Rumah Faye

Mitra Perempuan

Asosiasi Tenaga Kerja
Indonesia (ATKIINDONESIA)

Nasional

Nasional

Provinsi DKI
Jakarta dan
Batam

Provinsi DKI
Jakarta

Indonesia/
Nasional

Indonesia/
Nasional

Indonesia/
Nasional

Pengaduan,
bantuan hukum,
pendampingan
korban,
konseling
Pengaduan,
konseling,
bantuan hukum,
pendampingan
korban

Pengaduan,
pendampingan,
konseling
pemberdayaan
pengorganisasia
&bantuan
hukum
Pencegahan
rescue/pembeba
san korban
pemulihan

Konsultasi
psikologis,
rujukan, aaksi
ahli psikologis

Pengaduan,
bantuan hukum,
pendampingan
korban,
reintegrasi
Pengaduan,
bantuan hukum,
pendampingan
korban, shelter,
akses kesehatan,
reintegrasi

Buruh migran,
korban
perdagangan
orang

Perempuan

Perempuan dan
anak

Perempuan dan
anak

Laki-laki,
perempuan

Pekerja migran
(TKI), korban
perdagangan
orang

Pekerja Migran
(TKI), korban
perdagangan
orang

Jl. Delima 1, Blok 70/2/8, Malaka Sari, Duren
Sawit, Jakarta Timur Tel: (021) 86617152
Email: atki.indonesia@gmail.com

Jl. Tebet Barat Dalam 111A/29, PO Box 4113,
Jakarta Tel: (021) 83790010; 8296952
Email:mitra@perempuan.or.id
www.perempuan.or.id

Jl. LIngkar Mega Kuningan, Rasuna Said, The
East Building lt.20, Jakarta Selatan
Hotline service: 087784417213 Email:
info@rumahfaye.or.id

Jl. Teluk Peleng 63 A, Komplek AL-Rawa
Bambu Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Tel: (021) 788 42580 Fax: (021) 782 3021,
Hotline: 021 95002059 Email: info@pulih.or.id
E-counselling: counselling@pulih.oor.id
Jl. Bintaro Utama I Blok 0-4 No.9 BintaroPesanggrahan Jakarta Selatan
Tel: (021) 7343692 Hotline service:
087877273285 Email:
setkeppakperempuan@g.mail.com

Jl. Pori Raya No 27 RT 11/12 Kel. Pisangan Timur
Jakarta Timur
Tel: (021) 4702795 Email:
peduliburuhmigran@yahoo.co.id,
HP: 081387385506 (Lily Pujiati)

Jl Pengadegan Utara 1 No 01 RT 08 RW 06,
Pancoran, Jakarta Tel/Fax: (021) 79193879
Email: secretariat@sbmi.or.id
HP: 085217185558
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Bagian
pengaduan

Bagian Crisis
Center

Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

Direktorat
Kesejahteraan
Sosial Anak

Bagian
Pengaduan

Solidaritas Perempuan
(SP), Sekretariat
Nasional

Migrant Institute

Migrant CARE

P2TP2A Provinsi DKI
Jakarta

Rumah Perlindungan
Sosial Anak (RPSA)
Bambu Apus DKI
Jakarta

Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo (PKTRSCM)

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

Indonesia/
Nasional

Nasional

Indonesia/
Nasional

Layanan
kesehatan

Pengaduan,
rehabilitasi
sosial,
pemulihan

Pengaduan,
rujukan,
pendampingan
korban,
pemberdayaan

Pengaduan,
bantuan hukum,
pendampingan
korban

Pengaduan,
pemberian
informasi,
bantuan hukum,
pemberdayaan
ekonomi

Pengaduan,
konseling,
bantuan hukum,
shelter,
pendampingan
korban

Laki-laki,
perempuan dan
anak

Anak

Perempuan dan
anak

Buruh migran,
laki-laki,
perempuan

Buruh migran,
laki-laki,
perempuan

Buruh migran,
korban
perdagangan
orang

Lt. 2 IGD RS.Cipto Mangunkusumo, Jl.
Diponegoro Raya No. 71, Jakarta
Tel/Fax: 021-316 2261
Email: pkt_rscm@yahoo.co.id

Jl. Raya Bekasi Timur Km 18
Pulo Gadung Jakarta Timur
Tel: (021) 47882898 Fax: 47882899
Email: secretariat@p2tp2a-dki.org
www.p2tp2a-dki.org
Hotline: (021) 47882899
SMS 081317617622
Email: hotline@p2tp2a-dki.org
Jl. Salemba Raya No 28, Jakarta Pusat
Tel: (021) 3144322

Jl. Perhubungan VIII No. 52 RT 001 RW 007,
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta
Timur 13220 Tel/Fax: (021) 29847581
Email: secretariat@migrantcare.net

Jl. Haji Ali No.40, Kampung Tengah, Kramat jati,
Jakarta Timur
Tel/Fax: (021) 87793624 HP: 0818-0593-8825
(Nursalim)

Jl. Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu;
Kel. Pejaten Barat. Jakarta Selatan
Tel: (021) 79183108; 79181260; 7987976
Fax: (021) 7981479
E-mail: soliper@centrin.net.id
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µ

Bagian
Pengaduan
Kasus

Lembaga
Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK)

Panti Sosial
Perlindungan
Bakti Kasih

Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan
Keluarga
(LK3) ± KEMENSOS

Provinsi DKI
Jakarta

Indonesia/
Nasional

Indonesia/
Nasional

Indonesia/
Nasional

Direktorat
Rehabilitasi
Tuna Sosial dan
Korban
Perdagangan
Orang/RTSKPO

Direktorat
Kesejahteraan
Sosial Anak
Bagian
Konsultasi

Provinsi DKI
Jakarta

Bagian
Pengaduan

Pusat Krisis
7HUSDGX³0HODWL´
R. S. AL Mintoharjo
Kementerian
Sosial RI

Provinsi DKI
Jakarta

Bagian
Penanganan
kasus

Rumah Perlindungan
dan Trauma Center
(RPTC) Kementerian
Sosial RI

Shelter,
rehabilitasi
sosial

Perlindungan
saksi dan/atau
korban

Konseling,
konsultasi,
pelayanan,
informasi,
perlindungan,
penjangkauan,
pendampingan,
rujukan

Penanganan
korban, shelter,
rehabilitasi
sosial,
reintegrasi

Layanan
kesehatan

Rehabilitasi
sosial,
pendampingan
korban,
pemulangan,
shelter,
reintegrasi
sosial,
konseling

Perempuan, anak

Laki-laki,
perempuan,
dewasa dan anak

Laki-laki,
perempuan, anak

Pekerja migran,
laki-laki,
perempuan, anak

Perempuan dan
anak

Laki-laki,
perempuan dan
anak

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Jl. Gunung
Sahari II No.6 Jakarta Pusat Tel: (021) 4222497
/4222498 Fax: (021) 253639

Jl. Raya Bogor Km 24 No. 47-49
Susukan Ciracas, Jakarta Timur 13750
Tel: (021) 3190 7021 Email: lpsk_ri@lpsk.go.id

JL.Salemba Raya no,28, Jakarta
Tel: (021) 3907233

Jl. Bendungan Hilir No. 17, Jakarta Pusat
Tel: (021) 5703081 ext. 223 HP: 0811995964 (Dwi
Purwani)
Jl. Salemba Raya No 28, Jakarta Pusat
Tel: (021) 3144322

Jl. Salemba Raya No 28, Jakarta Pusat
Tel: (021) 3144322
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Bagian
Pengaduan

Bagian
Pengaduan

Bagian
pengaduan

Bagian Kasus

Perhimpunan Advokat
Indonesia (PERADI)

Asosiasi Advokat
Indonesia
(AAI)

SPILN (Serikat
Pekerja Indonesia
Luar Negeri)

Yayasan Nanda Dian
Nusantara (YNDN)

Jakarta

Jakarta

Nasional

Nasional

Pengaduan,
konseling,
shelter,
pelatihan,
pendampingan
hukum,
pemulangan,
reintegrasi sosial
Pengaduan,
konseling,
shelter untuk
anak,
pendampingan,
pemulangan,
reintegrasi sosial

Bantuan hukum

Bantuan hukum

Laki-laki dan
perempuan
(khusus untuk
anak)

Laki-laki dan
perempuan (anak
dan dewasa)

Laki-laki,
perempuan, anak

Laki-laki,
perempuan, anak

Jl. Mesjid Raya No. 6 Cipayung Jakarta Timur
Tel: (021) 8448920 HP: 087838495182 (Roostien
Ilyas) Email: roostienilyas@gmail.com

Jl. Tebet Barat Dalam VII C no. 11 Jakarta Selatan
HP: 0852119569990

Plaza Gani Djemat Lt.7, Jl. Imam Bonjol No. 7678, Jakarta Tel: (021) 3147360 ± 3147361 Fax:
(021) 3147362 E-mail: sekretariat@aai.or.id,
www.aai.or.id

Grand Slipi Tower, Lantai 11 Jl. S.Parman Kav.
22-24 Jakarta Barat Tel: (021) 25945192;
25945193; 25945195; 25945196 Fax: (021)
25945173 Email: info@peradi.or.id,
www.peradi.or.id
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Direktorat
Perlindungan
Warga Negara
Indonesia dan
Badan Hukum
Indonesia

Unit Counter
Trafficking dan
Labour
Migration

Unit Pekerja
Migrant dan
Trafficking

Kementerian Luar
Negeri

International
Organization for
Migration (IOM)

Solidarity Center (SC)

Nasional dan
Internasional

Nasional dan
Internasional

Indonesia
(Nasional),
dan
Perwakilan
Indonesia di
luar negeri
(Internasional)

Bantuan
penanganan
kasus; informasi
perkembangan
penanganan
kasus WNI dan
BHI di luar
negeri;
konsultasi
terkait
perlindungan
WNI dan BHI di
luar negeri;
perbantuan
pemulangan
WNI dan BHI
bermasalah
termasuk
jenazah WNI
dari luar negeri
Pengaduan,
bantuan akses
layanan
kesehatan,
bantuan okum,
pemulangan,
reintegrasi
Pengaduan
Laki-laki,
Perempuan,
Anak

Laki-laki,
Perempuan, anak

Pekerja migran
(TKI), laki-laki,
perempuan

Cimandiri One Building, lt 4, Jl. Cimandiri no. 1
Cikini Jakarta 10330. Tel: (021) 31936635
Fax: (021) 31903822 Email:
scindo@solidaritycenter.org

Gedung Sampoerna Strategic Square Lantai 12A,
Jl. Jend. Sudirman Kav 45 ± 46 Jakarta 12930
Tel: +62.21.57951275 Fax: +62.21.57951274,
Email: iomjakarta@iom.int

Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat
Tel. Sentral: (021) 3441508
 Direktur Perlindungan WNI dan BHI
Tel: (021) 3813186 Tel Sentral Ext. 3008
Fax: (021) 3813152
 Kepala Sub Direktorat Perlindungan WNI dan
BHI di Luar Negeri
Tel: (021) 3813186 Tel Sentral Ext.4113
 Kepala Sub Direktorat Perlindungan WNI
di Indonesia Tel Sentral Ext. 4112
¾ Kepala Sub Direktorat Pengawasan
Konsuler
Tel Sentral Ext. 4115
¾ Kepala Sub Direktorat Bantuan Sosial dan
Repatriasi WNI Tel Sentral Ext. 4118
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Surat resmi dari pejabat pemerintah yang mengesahkan suatu tindakan, seperti menangkap
tersangka.
Pembayaran atas kerugian untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan. Ganti rugi dapat
diberikan kepada orang yang mengalami kehilangan, penganiayaan/penyalahgunaan, atau
kerusakan pada orang itu sendiri maupun barang miliknya. Ganti rugi dapat diberikan atas
tindakan yang dilakukan tetapi juga apabila seseorang gagal melakukan sesuatu yang merupakan
kewajibannya.
Dokumen awal atau pertama yang memulai suatu kasus dalam hukum perdata. Pengaduan
menyatakan tuntutan atas ganti rugi atau kompensasi.
Peraturan, prosedur, dan langkah-langkah dalam mengadili sebuah kasus antara Negara dan
terdakwa di Pengadilan Negara berdasarkan tuduhan pidana dari KUHP.
Tersangka sebuah kejahatan yang dituntut, diperiksa, dan disidang di pengadilan atau seseorang
yang dituduh, diperiksa silang, dan diadili dalam persidangan. Terdakwa atau tersangka wajib
hadir dalam persidangan atas diri mereka. Terdakwa berhak memiliki perwakilan hukum dan

Definisi, peran, dan tanggung jawab
Meminta pengadilan yang superior atau lebih tinggi (yaitu, pengadilan banding atau appelate)
untuk meninjau keputusan dari pengadilan yang inferior atau lebih rendah atau agensi
administratif. Pengaduan kepada tribunal atau pengadilan yang lebih tinggi atas kesalahan atau
ketidakadilan yang dilakukan oleh tribunal atau pengadilan yang lebih rendah, untuk
memperbaiki atau membatalkan kesalahan atau ketidakadilan itu.
Orang yang diberi kuasa untuk menjalankan fungsi hukum perdata dan pidana untuk klien,
termasuk membuat dokumen hukum, memberikan nasihat hukum, dan mewakili klien di
pengadilan, agensi administratif, dewan pengawas, dsb.
Keharusan atau kewajiban untuk secara jelas membuktikan satu atau beberapa fakta dalam
sengketa mengenai masalah antara para pihak dalam sebuah kasus.
Berkas berisi semua informasi yang relevan untuk suatu kasus pidana tertentu. Berkas kasus
biasanya mencakup surat pengaduan atau tuduhan, laporan penyelidikan, dan jenis bukti lain.
Keputusan yang membatalkan atau mencabut ketetapan atau putusan di pengadilan banding.

142

Solidarity Center and ICMC (2004) Assisting Victims of Human Trafficking in the Indonesian Legal Process: A Manual for Service Providers. Jakarta: American Center
for International Labor Solidarity (Solidarity Center) and International Catholic Migration Commission (ICMC).

Terdakwa (atau
tertuduh)

Proses Pidana

Pengaduan

Ganti Rugi

Permohonan Kasasi
(Banding)
Surat Perintah

Berkas Kasus

Beban Pembuktian

Pengacara (atau
Perwakilan Hukum)

Istilah
Banding
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Penuduhan
Hakim

Bukti
Pelaksana Keputusan
Pengadilan
Bersalah
Pengadilan Tinggi

Penahanan

Pengacara Pembela
(atau Konsultan
Hukum)

Bertanggung jawab atas pelanggaran.
Pengadilan banding tingkat provinsi di Indonesia; pengadilan banding tingkat pertama dalam
sistem hukum Indonesia.
Menuduh orang secara formal atas suatu kejahatan.
Pejabat negara yang diberi kuasa oleh hukum untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan
hukuman. Hakim, sebagai penegak hukum dan pejabat pengadilan, wajib menelusuri, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Karena kewajibannya, Hakim diberi kuasa
untuk membuat keputusan atas suatu kejahatan yang diadilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hakim memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak
dalam sebuah kasus dan menentukan hukuman atau vonis untuk suatu kejahatan. Hakim dapat
secara aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi dan pembela selama persidangan. Majelis atau

Dalam melaksanakan tugasnya, pengacara dilarang mendiskriminasi klien berdasarkan jenis
kelamin, agama, politik, suku, atau latar belakang sosial/budaya. Pengacara berhak
mengumpulkan informasi, data, dan dokumen lain, baik dari lembaga pemerintah maupun dari
pihak lain dalam rangka membela kliennya sesuai dengan peraturan yang ada. Informasi yang
diterima pengacara dari klien dalam kapasitasnya sebagai pengacara klien dilindungi oleh hak
istimewa pengacara-klien dan pengacara dilarang membocorkan informasi ini ke pihak luar,
termasuk pejabat penegak hukum, jaksa penuntut, publik, dsb. Lebih jauh lagi, pengacara berhak
atas kerahasiaan dalam hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan dari penyitaan atau
penyelidikan atas berkas atau dokumen pengacara, dan perlindungan dari penyadapan
komunikasi elektronik pengacara.
Tindakan menahan, mencekal, atau menawan orang atau barang; mengurung. Penahanan terjadi
saat polisi menangkap seseorang dan membatasi kebebasannya untuk pergi.
Kesaksian atau materi yang disajikan untuk membuktikan suatu fakta.
Pejabat yudisial yang menjalankan proses pelaksanaan putusan atau keputusan pengadilan.

berhak mendapatkan prosedur yang sama dan posisi yang setara di hadapan hukum, termasuk
persidangan publik, hak membela diri, hak melalui proses penuntutan tanpa penundaan yang
tidak perlu, hak menghadirkan saksi, dan hak mengajukan banding.
Menemani dan mewakili tersangka atau terdakwa dalam seluruh tahap proses hukum. Pasal 54
sampai 57 KUHP menetapkan hak-hak tersangka atau tertuduh untuk memiliki perwakilan
hukum. Terdakwa atau tersangka berhak didampingi satu atau beberapa pengacara selama
pemeriksaan oleh polisi dan di pengadilan. Konsultan hukum dibolehkan berhubungan dengan
tersangka/terdakwa setelah tersangka/terdakwa ditangkap.
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Menuntut
Penyelesaian Hukum

Jaksa Penuntut Umum

Polisi

Sumpah

Surat Panggilan

Yurisdiksi

Untuk memulai proses hukum terhadap, atau menjalankan persidangan pidana di pengadilan.
Cara menegakkan suatu hak atau mencegah, menebus, atau mengganti rugi pelanggaran atas

panel yang terdiri dari tiga Hakim harus melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan
dalam sebuah persidangan. Dalam panel tiga Hakim, seorang Hakim akan ditunjuk sebagai
Hakim Ketua dan yang lain sebagai anggota panel Hakim (hakim pembantu).
Kewenangan pengadilan atau organisasi untuk memutuskan suatu perkara yang disengketakan
atau memiliki kuasa atas para pihak dalam sebuah kasus.
Dokumen yang dikeluarkan oleh juru sita atau polisi yang meminta satu atau beberapa orang
untuk datang ke kantor polisi untuk diperiksa atau ke pengadilan untuk memberikan kesaksian.
Segala bentuk pengesahan yang digunakan oleh seseorang untuk menyatakan bahwa dirinya
terikat secara sadar untuk melaksanakan suatu tindakan secara jujur dan apa adanya. Penegasan
atas kebenaran suatu pernyataan, sehingga seseorang yang secara sengaja memberikan
pernyataan yang tidak benar dapat dihukum atas dasar sumpah palsu.
Polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan mengenai kejahatan dan
bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.
Pengacara negara yang, atas nama Negara, secara formal memberikan tuntutan pidana
(mengeluarkan surat tuduhan) kepada tersangka kejahatan dan melaksanakan keputusan Hakim.
Penuntut umum adalah penuntut yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk menuntut dan
melaksanakan keputusan Hakim. Jaksa penuntut umum didukung oleh polisi yang memberikan
semua bukti yang terkumpul dari penyelidikan; penuntut tidak menyelidiki kasus secara langsung.
Jaksa penuntut umum memutuskan apakah dia akan mengeluarkan surat tuduhan atau tidak
berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh polisi dari penyelidikan mereka. Peran jaksa penuntut
umum ditetapkan dalam Pasal 14 dan 15 KUHP, yang mencakup:
¾ Menerima dan memeriksa berkas penyelidikan kasus dari polisi yang melakukan
penyelidikan tersebut
¾ Memeriksa tuntutan awal
¾ Menyetujui perpanjangan penahanan, penangkapan, atau penahanan lebih lanjut,
dan/atau perubahan status tahanan setelah kasus mereka dialihkan oleh penyelidik ke
kantor jaksa penuntut umum
¾ Menulis surat tuduhan
¾ Memasukkan kasus (tuduhan) ke pengadilan
¾ Menyidang kasus di pengadilan
¾ Melaksanakan keputusan Hakim (misalnya, memasukkan terdakwa ke penjara)
¾ Menegakkan keputusan ganti rugi
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Putusan
Saksi

Pengadilan

Panggilan
Tersangka

Hukuman

Penyitaan

Penggeledahan

suatu hak.
Mencari atau menggeledah sesuatu yang tersembunyi. Pemeriksaan atas rumah atau gedung atau
tempat milik seseorang, atau diri seseorang, kendaraan, dsb. untuk menemukan bukti kesalahan
yang akan digunakan dalam pengadilan atas tindakan pidana untuk suatu kejahatan atau
pelanggaran yang didakwakan kepada orang tersebut.
Tindakan mengambil hak milik seseorang atas barang karena pelanggaran hukum atau dalam
rangka pelaksanaan suatu putusan.
Putusan yang secara formal dinyatakan oleh pengadilan atau hakim kepada terdakwa setelah
pemutusan vonis dalam persidangan pidana, yang memberikan hukuman yang akan dijatuhkan,
biasanya dalam bentuk denda atau kurungan penjara.
Dokumen yang memerintahkan seseorang untuk hadir di pengadilan dalam sebuah persidangan.
Orang yang karena tindakannya atau berdasarkan bukti tidak langsung awal diduga telah
melakukan kejahatan. Polisi dan jaksa penuntut umum menggunakan istilah ini untuk mengacu
kepada terduga pelaku selama tahap penyelidikan sebuah kasus.
Pemeriksaan atas bukti dan undang-undang yang berlaku oleh pengadilan hukum (tribunal)
untuk memutuskan perkara dalam tuntutan atau klaim yang ada.
Keputusan formal atau temuan hakim.
Orang yang melihat suatu peristiwa terjadi atau yang menjadi korban kejahatan dan
menjelaskannya di pengadilan. Atau seorang ahli dalam bidang yang relevan (misalnya,
psikologi).

Lampiran #8. Sumber, referensi dan bahan tambahan
terkait dengan perdagangan orang

Brosur, leaflet dan lembar informasi mengenai perdagangan orang di
Indonesia
Judul: Waspada terhadap perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)
¾ Diproduksi oleh: Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Jawa Barat
¾ http://bp3akb.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/delightfuldownloads/2016/03/leaflet-anti-trafficking.pdf
Judul: Mengenal lebih dekat istilah Human Trafficking atau perdagangan
manusia
¾ Diproduksi oleh: The Saint
¾ http://counterhumantrafficking.blogspot.co.id/2011/03/mengenal-lebih-dekat-istilahhuman.html
Judul: Human Trafficking
¾ Diproduksi oleh: Ministry of Women Empowerment and Child Protection
¾ http://www.trafficking.id
Judul: Waspada bahaya perdagangan orang (Trafficking) dan
Penyelundupan Manusia
¾ Diproduksi oleh: Indonesian Commission for Child Protection/KPAI
¾ http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-danpenyelundupan-manusia-smuggling/

Video dan film tentang perdagangan orang di Indonesia
V
Judul: ILM TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
¾ Penjelasan isi video: Iklan layanan publik tentang modus operandi yang digunakan
oleh pelaku perdagangan, orang-orang yang berisiko mengalami perdagangan orang,
orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku perdagangan, dan bagaimana
menghentikan kasus tindak pidana perdagangan orang.
¾ Diproduksi oleh: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
¾ https://www.youtube.com/watch?v=A5V4glKGad8
Judul: Animasi Bahaya Perdagangan Orang/Animation Video on the Dangers
of Human Trafficking
¾ Penjelasan isi video: Iklan layanan masyarakat dalam bentuk animasi dengan pesan
mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang.
¾ Diproduksi oleh: Anti-Trafficking Coalition
¾ https://www.youtube.com/watch?v=Py8cD4hs0LM
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Judul: Stop Human Trafficking
¾ Penjelasan isi video: Iklan layanan masyarakat dengan pesan menenai bahaya tindak
pidana perdagangan orang.
¾ Diproduksi oleh: Advokasi Human Trafficking Bali
¾ https://www.youtube.com/watch?v=XguYWbiws4g
Judul: Waspada Perdagangan Orang
¾ Penjelasan isi video: Video fiksi pendek yang menggambarkan tindak pidana
perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.
¾ Diproduksi oleh: Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.
¾ https://www.youtube.com/watch?v=mkULxScK7xU
Judul: Kisah Tiga Gadis Remaja
¾ Penjelasan isi video: Film pendek berbasis animasi berisikan kisah nyata yang
menggambarkan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan kerja paksa dan
eksploitasi seksual [subjudul dalam Bahasa Inggris].
¾ Diproduksi oleh: Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and
Culture
¾ https://www.youtube.com/watch?v=MH5DENuCOlo
Judul: Kisah Perdagangan Manusia/The Story of Human Trafficking
¾ Penjelasan isi video: Video fiksi pendek yang menggambarkan tindak pidana
perdagangan orang. (Peringatan: grafik dan adegan kekerasan)
¾ Diproduksi oleh: Titiktengah
¾ https://www.youtube.com/watch?v=-bYucc1h9yQ
Judul: Anak dalam Bayang bayang Trafficking/Children in the Shadow of
Trafficking
- Penjelasan isi video: Video fiksi pendek yang menggambarkan tindak pidana
perdagangan orang terhadap anak.
- Diproduksi oleh: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
- https://www.youtube.com/watch?v=RKIwJL8KccU
Judul: HUMAN TRAFFICKING BY HOTLINE SURABAYA
- Penjelasan isi video: Video fiksi pendek yang menggambarkan kasus tindak
pidana perdagangan orang dan kemudian memberikan informasi mengenai
reintegrasi para korban tindak pidana perdagangan orang. [subjudul dalam Bahasa
Inggris]
- Diproduksi oleh: ARTIESGN dan HOTLINE SURABAYA (diperankan oleh
kelompok SUNNY YOUTH FILM MAKER)
- https://www.youtube.com/watch?v=FTnwK4rqil4
Judul: Derita Bisu
3. Penjelasan isi video: Video materi pelatihan yang dibuat sebagai bagian dari
pelengkap kampanye kegiatan anti perdagangan orang OnTrackMedia. Video ini
telah dipergunakan oleh pekerja migran, penegak hukum, legislator, dan badan
pemerintah, dan gerakan Pramuka Indonesia dalam peningkatan kesadaran
mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
4. Diproduksi oleh: International Catholic Migration Commission dan Solidarity
Center dalam kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
5. https://youtu.be/k9Dxuj7l6zg
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Judul: Perdagangan Manusia (Definisi dan Film Dokumenter tentang
Eksploitasi Seks)
- Penjelasan isi video: Film yang dibuat oleh mahasiswa (Fakultas Sains dan
Teknologi Surabaya) yang memberikan informasi mengenai tindak pidana
perdagangan orang melalui grafik, adegan-adegan fiksional dan rekaman
dokumenter.
- Diproduksi oleh: Dian Ekawati Permanasari
- https://www.youtube.com/watch?v=KJvmXdJ5VKA
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