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Sambutan dari Kementerian Sosial 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT karena atas 
limpahan rahmat dan perkenan-NYA, sehingga hasil penelitian yang diberi Judul: “Melihat 
yang tak tampak. Hambatan dan Peluang dalam Identifikasi Korban 
Perdagangan Orang di Indonesia” ini berhasil diterbitkan oleh NEXUS Institute dan 
diharapkan dapat menjadi acuan/rujukan bagi pengambil kebijakan dalam penanggulangan 
korban perdagangan orang di Indonesia selain itu juga buku ini memberikan input bagi para 
petugas di garis depan dalam melakukan identifikasi bagi korban perdagangan orang 
menjadi lebih baik sehingga menjamin akses korban pada keadilan, bantuan dan 
perlindungan.  

Kami menyadari sekaligus mengapresiasi bahwa NEXUS Institute selama ini telah banyak 
melakukan penelitian dan pendalaman terhadap persoalan perdagangan 
orang (trafficking) di Indonesia dan telah mensupport secara langsung praktek praktek 
melawan trafficking di Indonesia.  

Buku Melihat yang tak tampak. Hambatan dan Peluang dalam Identifikasi Korban 
Perdagangan Orang di Indonesia diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi 
berbagai pihak baik pemerintah, daerah maupun masyarakat dalam melakukan identifikasi 
terhadap korban perdagangan orang. 

Dengan diterbitkannya Buku Melihat yang tak tampak. Hambatan dan Peluang 
dalam Identifikasi Korban Perdagangan Orang di Indonesia, diharapkan tim 
multi-disiplin yang berada di garis depan (frontliner) dapat melaksanakan secara optimal 
dan penuh komitmen dalam melakukan identifikasi terhadap korban tindak pidana 
perdagangan orang sehingga akan menyingkap lebih terang lagi keadilan bagi korban yang 
terindikasi sebagai korban perdagangan orang. Peran aktif dari berbagai pihak, baik instansi 
dan stakeholder terkait, sangat kami harapkan agar korban perdagangan orang dapat 
diidentifikasi lebih baik lagi sehingga akan menjamin kepastian layanan bantuan program 
dan akses keadilan bagi korban bisa diwujudkan sesuai dengan standar yang sudah di 
tetapkan. 

Demikian harapan kami semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah-NYA 
kepada kita semua, Amin. 
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Sambutan dari NEXUS Institute 
!
Saya sangat berbahagia dapat mempersembahkan ‘Melihat yang tak tampak: Hambatan 
dan peluang dalam identifikasi korban perdagangan orang di Indonesia’. Laporan ini 
disusun berdasakan kinerja yang luas di tingkat nasional dan komunitas, yang 
dikembangkan dalam kerangka proyek NEXUS Institute untuk meningkatkan identifikasi 
korban perdagangan orang dan memperbaiki akses ke peradilan pidana di Indonesia. 
Pekerjaan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan yang besar dari pemerintah 
Australia melalui the Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP). 

NEXUS Institute telah bekerja dan melakukan penelitian tentang perdagangan orang di 
Indonesia selama beberapa tahun, atas kemitraan dengan pemerintah Indonesia khususnya 
Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
Selama perjalanan penelitian longitudinal kami dengan korban dan terlibat langsung dengan 
pemangku kepentingan di tingkat nasional, kabupaten/kota dan desa, kami mempelajari 
bahwa banyak korban perdagangan orang tidak pernah diidentifikasi secara resmi sebagai 
korban perdagangan orang.  

Untuk individu yang keluar atau diselamatkan dari perangkap dan eksploitasi pelaku 
perdagangan orang, hal yang terpenting yang dapat dilakukan oleh negara diantaranya 
adalah menawarkan dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang menyeluruh 
yang dapat diakses, disesuaikan dan efektif untuk mendukung pemulihan setiap individu. 
Memahami hambatan dan kesempatan untuk identifikasi korban sangat penting untuk 
memperbaiki identifikasi korban perdagangan orang.  

Identifikasi korban perdagangan orang memiliki banyak tantangan. Sebagaimana kerja kami 
di Indonesia dan di negara lain, mengatasi tantangan tersebut membutuhkan upaya Negara 
untuk merancang dan mengadopsi sistem berlapis yang dipahami secara baik sehingga 
menumbuhkan kemungkinan identifikasi di waktu dan konteks yang berbeda-beda. 
Mengatasi tantangan ini membutuhkan pejabat dan semua pihak yang terlatih penuh untuk 
mengidentifikasi secara efektif, tidak hanya pada kasus yang sangat jelas tapi juga pada 
segala bentuk kasus yang lebih rumit dan membutuhkan kepekaan tersendiri. Hal ini juga 
menandakan bahwa tidak ada satu “tipe” tunggal dari korban dan memahami bahwa 
memperbaiki identifikasi bukan berarti mengisi kotak-kotak daftar baku indikator namun 
berarti mendengarkan dan peka serta berkomitmen kuat untuk melakukan hal yang benar. 
Kadangkala hal ini bahkan tidak cukup, namun merupakan perjalanan panjang untuk secara 
etis memunculkan kebenaran tentang pengalaman seseorang dan meningkatkan upaya 
penentuan secara tepat.  

Ketika negara gagal memproses identifikasi laki-laki, perempuan dan anak yang menjadi 
atau pernah menjadi korban perdagangan seks maupun di bidang perburuhan, kami melihat 
secara umum efektivitas setiap komponen negara dalam menanggapi perdagangan orang. 
Identifikasi adalah langkah pertama untuk menarik investigasi dan penuntutan kasus dan 
selanjutnya keberhasilan atau kegagalan negara dalam menanggapi perdagangan orang 
dalam keadilan pidana. Hanya dengan memperbaiki identifikasi, penyediaan bantuan dan 
perlindungan yang dibutuhkan dan merupakan hak korban dapat ditawarkan dan diberikan. 

Bagi penyintas perdagangan orang, berbagai kelemahan dalam identifikasi korban seringkali 
merugikan mereka. Laporan kami menunjukkan juga suara korban perdagangan orang yang 
terus menderita bahkan setelah sekian lama mereka diperdagangkan karena kesulitan hidup 
yang harus mereka hadapi sebagai akibat dari kegagalan identifikasi oleh mereka yang 
sebenarnya memiliki kesempatan untuk melakukannya.  
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Sementara ada beberapa hambatan dalam identifikasi, tidak ada hambatan yang tidak dapat 
diatasi oleh komunitas atau negara yang memiliki komitmen kuat untuk mendukung mereka 
yang berada dalam situasi perbudakan modern. Laporan ini mendiskusikan berbagai 
peluang dan solusi untuk mencapai pendekatan lebih efektif, peka dan sesuai untuk 
meningkatkan identifikasi. Temuan dan rekomendasi yang disajikan di sini mempunyai 
relevansi yang melewati perbatasan Indonesia.  

Ucapan terima kasih pertama-tama kami haturkan kepada Pemerintah Indonesia atas 
kemitraan selama penelitian sebelumnya serta dalam pelaksanaan proyek ini. Proyek saat ini 
terlaksana atas kemitraan dengan Kementerian Sosial dan khususnya Direktorat 
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.  

Kami juga berterimakasih pada pemerintah di di berbagai tingkatan di Kabupaten 
Sukabumi, Cianjur dan Cirebon atas kerjasamanya dalam proyek percontohan 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.  

Kajian ini juga memanfaatkan kerja-kerja dan pengalaman penting 33 anggota dari tiga tim 
multi disiplin di Jawa Barat, yaitu di Desa Jambenenggang (Kabupaten Sukabumi); 
Sukamaju (Kabupaten Cianjur); dan Desa Babakan Gebang (Kabupaten Cirebon). Anggota 
dari ketiga TMD percontohan 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, BUMDES (Badan Usaha 
Milik Desa ) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).  

Saya ingin berterimakasih kepada Rebecca Surtees, yang memimpin kerja dalam proyek ini 
dan yang selama dua dekade telah menjadi tokoh yang berperan dalam perdagangan orang 
melalui kinerjanya yang membawa pencerahan dalam kehidupan korban perdagangan 
orang. Terima kasih juga kepada Thaufiek Zulbahary yang menjadi asisten penulis kajian ini 
dan telah berkontribusi secara signifikan pada keberhasilan proyek ini. Saya juga 
menyampaikan terima kasih kepada Suarni Daeng Caya atas kerjanya yang penting pada 
proyek ini. Akhirnya, saya ingin berterimakasih kepada Laura S. Johnson yang telah menjadi 
anggota NEXUS yang berharga dalam proyek ini selama bertahun-tahun.  

NEXUS Institute berterimakasih kepada Pemerintah Australia atas dukungannya terhadap 
kerja kami. Pemerintah Australia terus menunjukkan komitmen kuat dalam jangka panjang 
untuk menghadapi isu yang sangat penting secara regional dan di setiap bangsa di Asia. 
Kami berterimakasih kepada rekan-rekan di AAPTIP dan Cardno, atas dukungan dan 
kerjasama yang merupakan kunci sukses dari kerja ini. Saya ingin mmberikaan penghargaan 
khususnya atas kontribusi Fatimana Agustinanto (Country Program Coordinator AAPTIP 
Indonesia), Hera Shanaj (Regional Victim Support Advisor) dan Kevin Carty (International 
Advisor for AAPTIP Indonesia). Pemerintah Australia – sebagaimana AAPTIP dan Cardno – 
perlu diakui atas pengakuannya bahwa menanam usaha secara kelembagaan untuk 
memperbaiki identifikasi dalam komunitas akan berkontribusi dalam mendukung 
pemulihan korban. Sementara hal ini juga akan mendukung perbaikan dalam tanggap 
penanganan pidana.  
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Kerja-kerja NEXUS Institute di seluruh dunia adalah mengembangkan pendekatan inovatif 
dalam melawan perdagangan orang dan isu terkait. Kita melakukan ini dengan memulai 
pengetahuan baru dan solusi berdasarkan investigasi, penelitian aksi, serta analisis dan 
pandangan yang mendalam. Kerja kami mengembangkan suara mereka yang menderita dan 
menjadi penyintas dari pelanggaran dan penindasan. Tujuan kerja kami adalah menjadi 
katalis untuk memberikan inspirasi dan menginformasikan tindakan demi perubahan positif 
dalam kehidupan individu, keluarga dan komunitas di seluruh dunia. Kami mengundang 
anda untuk mengikuti kerja kami di www.NEXUSInstitute.net dan @NEXUSInstitute. 

Stephen Warnath 
Founder, President, & CEO 
NEXUS Institute 
www.NEXUSInstitute.net 
@NEXUSInstitute 
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Akronim dan singkatan 
AAPTIP Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons 
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ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
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(Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection) 
NGO non-governmental organization 
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P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(Integrated Service Center for Women and Children) 
PKH Program Keluarga Harapan (Program for Family Hope) 
PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Family Welfare Guidance) 
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RPTC Rumah Perlindungan Trauma Center (House of Protection and 

Trauma Center) 
RT Rukun Tetangga (Neighborhood Group)  
SOP standard operating procedure 
UAE United Arab Emirates 
USD United States Dollar 
VoT victim of trafficking 
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Ringkasan 
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1. Latar belakang
Identifikasi korban perdagangan orang masih menjadi aspek tantangan dan menganggu 
dalam usaha penanggulangan perdagangan orang secara global termasuk di Indonesia. 
Banyak korban tidak pernah secara resmi diidentifikasi atau diakui sebagai korban 
perdagangan orang dan pada dasarnya terlewat, jatuh di celah-celah aksi penghapusan 
perdagangan orang. Padahal identifikasi perdagangan orang merupakan langkah penting 
dalam melawan perdagangan orang. Korban harus diidentifikasi sebelum mereka bisa 
ditawari bantuan dan perlindungan. Identifikasi juga penting agar muncul proses pidana 
dan menjamin akses korban pada keadilan.  

Tulisan ini menyajikan pengalaman identifikasi korban perdagangan orang Indonesia untuk 
bisa memahami lebih baik hal yang sudah berjalan lancar dan hal yang membutuhkan 
perbaikan dalam rangka prosedur identifikasi di Indonesia dan di negara-negara tempat 
orang Indonesia dieksploitasi. Sementara kajian ini ditujukan untuk pengambil kebijakan 
penanggulangan perdagangan orang dan praktisi di Indonesia, temuan ini juga memiliki 
relevansi dengan praktisi dan pemangku kebijakan di negala lain dan di wilayah yang 
berusaha memperkuat identifikasi korban perdagangan orang, sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan dengan lebih baik dan menjamin hak korban yang berasal dari dalam negeri atau 
dieksploitasi dalam wilayah perbatasan mereka.  

Tulisan ini disusun dalam kerangka proyek NEXUS Institute untuk meningkatkan 
identifikasi korban dan memperbaiki akses peradilan pidana dalam perdagangan orang di 
Indonesia yang memperkuat identifikasi korban di tiga desa di Jawa Barat, Indonesia. 
Kinerja ini tidak akan mungkin tanpa dukungan yang besar dari Kementerian Luar Negeri 
dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia melalui the Australia-Asia Program to 
Combat Trafficking in Persons (AAPTIP).  

2. Metodologi pengumpulan data
Tulisan ini disusun berdasarkan analisis ulang terhadap data yang terkumpul dalam konteks 
proyek penelitian longitudinal yang dilaksanakan oleh NEXUS institute dari tahun 2013 
sampai dengan 2016, termasuk wawancara terhadap 88 korban perdagangan orang (laki-laki 
dan perempuan) dan 144 wawancara dengan pemangku kepentingan dari pemerintah dan 
lembaga non pemerintah di tingkat nasional, kabupaten, kecamatan dan desa di Jawa Barat.  

Korban perdagangan orang terdiri dari berbagai usia, jenis kelamin dan suku, berbagai 
bentuk perdagangan orang, negara-negara tempat eksploitasi yang berbeda dan dengan 
tahapan kehidupan paska perdagangan orang yang berbeda-beda.  
Responden bervariasi dari usia 16 sampai 49 tahun ketika mengalami perdagangan orang 
dan terdiri dari laki-laki (n=49) dan perempuan (n=39). Responden adalah orang dewasa 
ketika diwawancara. Sebagian besar responden (55 dari 88 orang) telah menikah ketika 
mengalami perdagangan orang. Banyak responden yang telah menikah memiliki satu atau 
dua anak, meskipun ada beberapa yang memiliki anak lebih banyak. Tiga puluh dua 
responden belum menikah saat mengalami perdagangan orang dan tidak memiliki anak. 
Sembilan responden bercerai atau berpisah (8 perempuan dan satu laki-laki) dan dua 
perempuan menjadi janda mati saat mengalami perdagangan orang.  

Responden mengalami perdagangan orang untuk berbagai bentuk pekerjaan, termasuk 
konstruksi (n=3), pekerjaan rumah tangga (n=39), perikanan (n=32), pekerjaan pabrik 
(n=4), pekerjaan di perkebunan (n=8) dan pekerjaan profesional jasa kebersihan (n=2). 

Korban mengalami eksploitasi di 17 negara tujuan yang berbeda. Kebanyakan mengalami 
perdagangan orang di Timur Tengah (n=28) – Bahrain, Jordan, Oman, Qatar, Saudi Arabia, 
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Syria, Uni Emirat Arab (UAE) – dan di Asia (n=34) – Brunei, Malaysia, Singapura, Korea 
Selatan, dan Taiwan (Provinsi Cina). Kebanyakan laki-laki diperdagangkan di bidang 
perikanan (n=23) dengan negara tujuan yang tidak biasa seperti Ghana, Mauritius, Afrika 
Selatan, Trinidad Tobago dan Uruguay. 

Kami juga melakukan wawancara dengan 144 narasumber terutama perwakilan pemerintah 
dan LSM penyedia layanan (pekerja sosial, pekerja sosial, psikolog, pengacara, paralegal, 
petugas medis) demikian juga dengan pegawai administrasi, pembuat kebijakan, penegak 
hukum, peneliti, aktivis pekerja migran dan kepala-kepala desa. Wawancara dengan 144 
pemangku kepentingan dilaksanakan dengan perwakilan pemerintah Indonesia (32), LSM 
nasional dan internsional (97), organisasi international (5), lembaga donor/staf kedutaan di 
Indonesia (4) dan peneliti akademis (6). Dua puluh lima (25) narasumber diwawancara lebih 
dari satu kali kesempatan, beberapa narasumber diwawancara dalam beberapa kali 
kesempatan.  

Kajian ini juga memanfaatkan pembelajaran dari implementasi proyek percontohan yang 
diselenggarakan di tiga desa di tiga kabupaten di Jawa Barat, Indonesia, untuk 
meningkatkan identifikasi korban melalui pembentukan tim multi disiplin di tingkat desa. 
TMD terlibat dalam dua kali pelatihan formal dan pertemuan pembinaan bulanan di tiap 
desa selama proyek berlangsung. Pengalaman-pengalaman, refleksi dan pembelajaran yang 
dibagi dalam pertemuan pembinaan di tiap desa di tiga desa didokumentasikan dalam 
laporan bulanan yang kemudian dianalisa dalam tulisan ini. 

Tulisan ini juga mencakup analisis tentang 26 terduga korban yang diidentifikasi secara 
informal oleh tiga TMD dalam konteks proyek percontohan termasuk didalamnya langkah-
langkah yang dilakukan oleh TMD pada tiap kasus dalam rangka identifikasi dan rujukan. 
Tiap kasus terduga korban kemudian dianalisa dalam tulisan ini.  

3. Identifikasi (dan non-identifikasi) korban perdagangan
orang Indonesia
Laki-laki, perempuan dan anak-anak dari Indonesia diperdagangakan dalam berbagai 
bentuk eksploitasi seksual dan berbagai bentuk kerja paksa termasuk pekerjaan pabrik, 
konstruksi, pertanian dan perkebunan serta pekerjaan di bidang perikanan. Warga negara 
Indonesia diperdagangkan di dalam negeri atau di luar negeri–baik di negara tetangga di 
Asia maupun lebih jauh lagi termasuk Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.  

Namun demikian banyak korban perdagangan orang Indonesia yang tidak teridentifikasi 
dan tidak menerima bantuan dan dukungan yang mereka perlukan untuk pemulihan dari 
pengalaman tersebut dan berintegrasi kembali dalam keluarga dan komunitasnya. Mereka 
yang diidentifikasi tidak selalu dirujuk pada bantuan yang diperlukan untuk mendukung 
reintegrasi mereka.  

Identifikasi korban merujuk pada proses dimana korban diidentifikasi secara resmi sebagai 
‘korban perdagangan orang’ oleh seseorang yang memiliki kewenangan dan mendapatkan 
hak-hak terkait. Hal ini melibatkan pemberian status korban perdagangan orang secara 
administratif dengan hak-hak yang sesuai, dan kewajiban terkait jika ada proses hukum. 
Identifikasi korban merupakan hal terpenting dalam penghapusan perdagangan orang yang 
efektif, untuk menjamin akses mereka pada bantuan dan akses pada keadilan.  

Identifikasi perdagangan orang adalah kewajiban negara menurut hukum nasional dan 
internasional dan diimplikasikan dalam semua instrumen hukum untuk perlindungan dan 
dukungan korban.Proses identifikasi korban berbeda menurut negara masing-masing 
setidaknya dalam kerangka kelembagaan dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 
mengidentifikasi korban perdagangan orang secara resmi. 
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Pada umumnya pemerintah yang berwenang menyediakan status resmi korban perdagangan 
orang misalnya penegak hukum, jaksa, pekerja sosial negara dan atau lembaga khusus untuk 
identifikasi korban. Pihak berwenang yang terkait akan berbeda tergantung tempat 
identifikasi berlangsung misalnya di negara tujuan atau negara asal dan bergantung pada 
bentuk eksploitasinya. 

Sementara lembaga yang menangani perdagangan orang menentukan kewenangan yang 
terkait, ada pula petugas garis depan yang mungkin berhadapan dengan korban 
perdagangan orang dan mempunyai posisi terbaik untuk menilai bahwa seseorang 
merupakan korban perdagangan orang dan kemudian memberitahukan kepada pihak 
berwenang yang terkait. 

Di tempat eksploitasi atau negara tujuan, petugas garis depan mungkin adalah profesional 
dengan fungsi terkait imigrasi, hukum atau yang bekerja di tempat yang dikenal 
eksploitasinya. Mereka juga mungkin berada di fasilitas tempat korban mencari atau 
mendapat akses bantuan.  

Di negara asal, dalam kasus individu yang datang dari Indonesia. Ada potensi yang luas 
untuk petugas garis depan yang dapat bertemu korban dengan berbagai tahapan kehidupan 
setelah perdagangan orang. 

Identifikasi korban bukan hanya satu kejadian tapi lebih pada proses interaksi yang 
terangkai dan membawa pihak berwenang yang terkait untuk mengidentifikasi korban 
secara formal sebagai korban perdagangan orang. 

Banyak korban perdagangan orang Indonesia berhasil diidentifikasi sebagai korban 
perdagangan orang dan menerima berbagai hak terkait dengan statusnya tersebut, 
setidaknya bantuan dan akses pada keadilan. Namun demikian korban perdagangan orang 
Indonesia tidak teridentifikasi sebagai korban. Dan ada beberapa yang teridentifikasi dan 
tidak sekaligus dalam tahap berbeda dalam kehidupan mereka. Pemahaman yang lebih baik 
tentang pengalaman identifikasi dan tidak baik di luar negeri maupun di dalam negeri 
adalah titik awal yang baik untuk memperbaiki identifikasi dan memberikan perlindungan 
yang lebih luas di Indonesia serta di negara tujuan tempat korban perdagangan orang 
Indonesia dieksploitasi dalam berbagai bentuk pekerjaan.  

Bagian berikutnya akan menggali pengalaman identifikasi korban Indonesia yang berhasil 
(yang berarti terdentifikasi sebagai korban perdagangan orang); identifikasi terlewat (tidak 
teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang) dan ketika situasi korban terindentifikasi 
atau tidak pada tahap kehidupan yang berbeda setelah perdagangan orang. 

3.1 Identifikasi yang berhasil. Diidentifikasi sebagai korban perdagangan 
orang  
Identifikasi yang berhasil merujuk pada situasi ketika individu secara formal diidentifikasi 
sebagai korban perdagangan orang oleh pihak berwenang yang terkait dan dengan tawaran 
bantuan yang layak, peka dan pada waktu yang sesuai.

Sejumlah orang yang diperdagangkan yang diwawancarai dalam kajian ini telah berhasil 
diidentifikasi sebelumnya. Keberhasilan identifikasi ini dikerjakan oleh berbagai profesional 
diantaranya penegak hukum, staf kedutaan di luar negeri, LSM dan organisasi internasional 
di dalam dan di luar negeri. 

Beberapa korban perdagangan orang diidentifikasi secara resmi ketika mereka keluar dari 
situasi perdagangan orang tersebut, hal ini umumnya tidak terjadi pada korban yang 
diwawancarai dalam kajian ini atau dalam kasus yang ditangani oleh Tim Multi Disiplin di 
tiga desa. 
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3.2 Identifikasi terlewat, berlanjut tanpa identifikasi  
“Identifikasi yang terlewat” merujuk pada situasi ketika korban tidak dikenali bahwa ia telah 
mengalami perdagangan orang. Banyak korban perdagangan orang tidak teridentifikasi 
ketika sedang mengalaminya. Implikasi dari tidak teridentifikasi seringkali mengerikan bagi 
individu dan keluarganya. Hal ini berarti mereka terpaksa berada dalam situasi perdagangan 
orang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebagai konsekuensinya. Menjadi 
tidak teridentifikasi juga dapat membawa kesalahan identifikasi sebagai migran tanpa 
dokumen (yang membawa pada penahanan dan deportasi) atau dikriminalisasi karena 
keterlibatan paksa dalam kegiatan kriminal (seperti penangkapan ikan ilegal atau 
prostitusi). Tidak teridentifikasi berarti korban kembali ke rumah tanpa pengetahuan bahwa 
mereka korban kejahatan perdagangan orang dan bahwa ada perlindungan dan bantuan 
yang tersedia. Tidak diidentifikasi juga bisa berarti tidak terbantu. Cakupan penuh dari 
identifikasi terlewat dan cara orang yang tidak teridentifikasi kembali “terlihat” tidak 
diketahui. Namun indikasi menunjukkan bahwa masalah ini cukup besar, dan karenanya 
banyak orang yang mengalami perdagangan orang tidak menerima bantuan atau akses pada 
keadilan setelah mengalami perdagangan orang.  

3.3 Identifikasi yang berhasil dan tidak berhasil, teridentifikasi dan tidak 
teridentifikasi  
Perbedaan antara identifikasi yang tidak berhasil dan yang berhasil tidak selalu jelas. 
Banyak orang yang mengalami perdagangan orang dengan proses identifikasi yang rumit 
dan kontradiktif. Beberapa korban bisa mengalami identifikasi dan non identifikasi dalam 
tahap-tahap yang berbeda, di tempat yang berbeda dan dalam interaksi dengan pemangku 
kepentingan yang berbeda-beda. Mayoritas besar dari orang yang mengalami perdagangan 
orang yang diwawancara dalam kajian ini tidak teridentifikasi di luar negeri dan bahkan 
setelah beberapa lama sesudah kepulangan mereka ke Indonesia.  
Meskipun individu diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang (di tahap lanjut atau 
oleh pihak berwenang yang berbeda) penting untuk mempertimbangkan dampak 
identifikasi yang terlewat terhadap kehidupan mereka termasuk memperpanjang eksploitasi 
dan pelanggaran serta melanjutkan kerentanan dan risiko setelah perdagangan orang. Isu 
kepercayaan dan keyakinan kepada pihak berwenang dan praktisi juga muncul bahwa 
mereka gagal untuk mengintervensi atas nama korban dalam kejadian sebelumnya.  

4. Hambatan dan tantangan dalam identifikasi korban
perdagangan Indonesia
Para korban perdagangan orang dari Indonesia tidak teridentifikasi karena beragam (dan 
kadang rangkap) penyebab pada berbagai tahapan dalam pengalaman perdagangan orang 
dan pasca perdagangan orang. Penyebab dari gagal teridentifikasi berkisar pada tiga tema 
utama: sifat perdagangan orang, ketika para korban terisolasi dan dikendalikan; tantangan 
kelembagaan dalam tanggapan identifikasi; dan keputusan dan perilaku para korban 
perdagangan orang itu sendiri. Seringkali penyebab gagal identifikasi saling bertumpang-
tindih, saling menguatkan dan terjadi bersamaan.  

4.1 Sifat perdagangan orang. Para korban terisolir, dikendalikan, dan 
“tidak nampak”  
Kesulitan dalam mengidentifikasi orang yang diperdagangkan seringkali disebabkan oleh 
sifat perdagangan orang, yang sering kali tidak nampak, ketika korban dipaksa bekerja dan 
hidup di lokasi yang tersembunyi dan terisolir. Isolasi sering kali terjadi pada awal proses 
migrasi. Para calon pekerja migran diisolir dalam pusat pelatihan pra keberangkatan ketika 
sebelum mereka diberangkatkan, keleluasaan mereka untuk bergerak dibatasi dengan 
sangat ketat. Begitu mereka diberangkatkan, mereka dipantau secara ketat oleh agen 
rekrutmen selama perjalanan dan saat tiba di negara tujuan. Majikan/pihak yang 
mengeksplotasi berperan strategis dalam menjamin isolasi dan pengendalian para korban 
perdagangan orang, menyembunyikan mereka. Hal seperti terjadi di hampir semua kerja 
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perdagangan orang yang dialami korban Indonesia, termasuk kerja rumah tangga, kerja di 
perkebunan, kerja pabrik, perikanan komersial dan konstruksi. 

Komunikasi dengan keluarga di rumah selama eksploitasi seringkali terbatas dan 
dikendalikan. Isolasi pada situasi perdagangan orang diperparah oleh kendala bahasa, 
karena para korban perdagangan orang tak mampu berkomunikasi dengan orang-orang di 
negara tujuan yang semestinya mungkin bisa membantu mereka, termasuk dengan potensial 
mengingatkan pihak yang berwenang tentang kemungkinan adanya eksploitasi. 

4.2 Tantangan kelembagaan dan tanggap identifikasi  
Di berbagai kasus, hambatan terhadap identifikasi korban begantung pada kerangka kerja 
upaya anti perdagangan orang, yaitu, rancangan negara atas upaya anti-perdagangan orang 
akan menentukan peluang dan hambatan untuk identifikasi korban. Tambahan lagi dan 
lebih luas lagi, para korban perdagangan orang Indonesia sering gagal teridentifikasi karena 
kurangnya keterampilan, kapasitas dan alat-alat di antara para petugas garis depan, baik di 
negara tujuan maupun saat mereka sudah pulang ke Indonesia. Kurangnya Respon yang 
tepat juga diidentifikasi sebagai halangan potensial dalam mengidentifikasi dan merujuk 
para korban perdagangan orang Indonesia, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. 

Kurang adanya identifikasi korban di negara tujuan 
Banyak korban perdagangan orang Indonesia tidak teridentifikasi selama berada di luar 
negeri. Sejumlah signifikan orang yang diperdagangkan luput teridentifikasi, sekalipun 
berkontak dengan orang-orang yang semestinya dapat mengidentifikasi mereka. Orang-
orang ini termasuk para pihak yang berwenang, dan para profesional, yang, dianggap 
harusnya telah terlatih dalam mengidentifikasi orang yang diperdagangkan – seperti 
misalnya penjaga perbatasan, petugas imigrasi, penegak hukum, pekerja kesehatan, pekerja 
sosial, staf kedutaan dan konsulat, pejabat pelabuhan dan sebagainya. 

Dalam berbagai kasus, prosedur pemeriksaan nampaknya tidak dilakukan, bahkan saat para 
pekerja migran menunjukkan tanda-tanda kemungkinan perlakuan tak semestinya, dan 
perdagangan orang. Di beberapa negara, pengaduan dari pekerja migran yang dieksploitasi 
tidak selalu ditanggapi dengan sungguh-sungguh atau ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. 
Para petugas di garis depan, nampaknya telah mengenali bahwa individu tersebut telah 
dieksploitasi bahkan diperdagangkan, namun hal ini tidak memicu proses formal identifikasi 
dan rujukan. Beberapa negara mempunyai ambang yang tinggi untuk identifikasi formal– 
misalnya ketika jaksa mempunyai kewenangan hukum untuk mengidentifikasi korban 
perdagangan orang secara formal atau ketika identifikasi hanya terjadi dalam konteks 
penuntutan perdagangan orang – yang berarti pada praktiknya, banyak korban perdagangan 
orang tidak secara hukum menyandang penunjukan resmi sebagai korban perdagangan 
orang dan hak-hak yang menyertai status tersebut. Kekurangan kemampuan bahasa yang 
sama antara korban dan pihak berwenang di negara tujuan merupakan hambatan utama 
bagi identifikasi korban.  

Pemeriksaan terkait Perdagangan Orang tidak memadai saat kepulangan 
migran  
Identifikasi terlewat juga terjadi saat pulang ke Indonesia. Banyak orang yang 
diperdagangkan tidak diperiksa dan tidak dikenali sebagai korban perdagangan orang 
selama proses pemulangan. Sejauh tertentu ini karena bagaimana cara korban pulang – 
yaitu mereka pulang sendiri atau dipulangkan oleh majikan – yang berarti secara alami 
mereka tidak berkontak dengan pihak berwenang yang seharusnya mungkin memeriksa 
mereka dan menimbang kasus mereka sebagai perdagangan orang, baik pada saat 
keberangkatan ataupun kepulangan di Indonesia.  

Korban-korban meninggalkan keadaan perdagangan orang saat dilepaskan majikannya pada 
akhir kontrak kerja mereka, seringkali tidak dibayar. Biasanya mereka pulang dengan 

11



!

13 

dokumen imigrasi yang sah, melintasi batas negara formal, dan belum tentu memunculkan 
tanda-tanda nampak atas eksploitasi yang mereka alami. Umumnya mereka hanya 
memikirkan untuk bisa pulang secepat mungkin, mereka tidak mencari dukungan dari pihak 
berwenang dalam proses kepulangan. Beberapa korban secara aktif menghindar untuk 
diidentifikasi. Korban lain tidak teridentifikasi saat kedatangan meskipun ada indikator 
pelanggaran yang terlihat yang seharusnya menjadi tanda bagi aktor yang melakukan 
identifikasi tentang kemungkinan perdagangan orang atau kekerasan. Individu yang 
diwawancara untuk kajian ini tidak menjelaskan pemeriksaan potensi perdagangan orang 
ketika memasuki Indonesia meskipun indikatornya terlihat. 

Kurangnya prosedur identifikasi korban di Indonesia 
Kebanyakan korban perdagangan orang yang diwawancara untuk kajian ini kembali dan 
tinggal di desa asal mereka setelah perdagangan orang. Kebanyakan tidak teridentifikasi di 
luar negeri dan kemudian seringkali setidaknya pada awalnya tidak teridentifikasi sesampai 
di rumah. Ketika korban perdagangan orang kembali dan diidentifikasi, seringkali dalam 
posisi reaktif dalam arti mereka sendiri yang mendekati aktor yang berwenang untuk 
melakukan identifikasi. Hal ini setidaknya karena kekurangan tanggap kelembagaan 
terhadap perdagangan orang di tingkat desa. Meskipun ada kebijakan anti perdagangan 
orang kuat di tingkat nasional dan kabupaten, aksi ini tidak diterjemahkan sebagai dengan 
tanggap operasional di lapangan khususnya di tingkat desa.  

Kerangka kelembagaan untuk mengidentifikasi dan membantu korban perdagangan orang 
di Indonesia tidak merata, setidaknya karena desentralisasi fungsi pemerintahan sehinga 
prioritas dan pendanaan tanggap perdagangan orang menjadi tanggung jawab masing-
masing provinsi. Dengan demikian identifikasi dan rujukan yang terjadi berbeda-beda 
tergantung lokasinya. Beberapa provinsi membentuk gugus tugas anti perdagangan orang 
dan mendanai identifikasi korban sementara lainnya kekurangan kerangka kelembagaan 
dan dana untuk identifikasi korban dan bantuan. Beberapa pemerintah tingkat kabupaten 
menerapkan peraturan lokal dan program yang mendukung identifikasi korban dan 
pemberian bantuan namun ini tidak terjadi di semua kabupaten.  

Lembaga tingkat desa yang dapat menyediakan titik awal penting untuk identifikasi korban 
adalah– misalnya klinik kesehatan, administrasi desa, sekolah LSM, organisasi pemuda 
pemimpin agama dan seterusnya – yang umumnya tidak terlibat dalam tanggap anti 
perdagangan orang di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Kurangnya kerangka 
kelembagaan di tingkat desa untuk identifikasi dan rujukan korban merupakan tantangan 
praktis termasuk kekurangan sumber daya untuk pihak berwenang di tingkat kabupaten 
untuk melakukan penjangkauan berbasis desa atau mendukung korban untuk pergi ke 
kabupaten melakukan identifikasi formal dan rujukan.  

Keahlian, kapasitas dan alat untuk mengidentifikasi korban perdagangan 
orang  
Tidak semua petugas di garis depan telah dilatih dalam identifikasi korban atau punya 
kapasitas yang memadai untuk mengidentifikasi para korban perdagangan orang. Hal ini 
terjadi baik di negara tujuan maupun negara asal. Tak adanya kapasitas untuk 
mengidentifikasi para korban perdagangan orang bisa secara khusus sangat mengedepan 
dalam situasi ketika ada perputaran cepat pergantian petugas garis depan seperti di bidang 
penegakan hukum. Di beberapa negara tujuan, tidak adanya pelatihan merupakan 
konsekuensi dari rendahnya prioritas yang diberikan oleh kewenangan terhadap isu 
perdagangan orang.  

Ada pula kekurangan kapasitas untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang misalnya 
diantara pihak berwenang lokal, penegak hukum, kelompok dan pemimpin komunitas – 
serta keterampilan tentang kepekaan dan etika untuk berinteraksi dengan terduga korban. 
Padahal penjangkauan proaktif oleh organisasi berbasis komunitas dan lembaga adalah yang 
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utama dalam identifikasi korban perdagangan orang yang kembali. Terlebih lagi banyak 
petugas garis depan masih berpikir bahwa pertama-tama perdagangan orang adalah terkait 
anak dan perempuan dalam eksploitasi seksual yang merupakan pengaruh negatif dalam 
kehidupan nyata termasuk identifikasi korban. Hal ini terkait erat dengan kurangnya alat 
praktis yang tersedia bagi penanggap garis depan dalam kerja identifikasi mereka.  
Kurangnya Respon yang tepat  
Dalam beberapa kejadian, tidak adanya identifikasi korban nampaknya lebih 
merupakan isu komitmen kewenangan dibandingkan isu kapasitas. Beberapa orang 
yang diperdagangkan mendekati pihak berwenang, menjelaskan apa yang mereka 
alami dan meminta bantuan, namun para pihak berwenang nampaknya tidak mau 
secara formal mengidentifikasi mereka sebagai korban perdagangan orang. Di 
berbagai kasus, ada laporan bahwa orang yang diperdagangkan, bukannya 
diidentifikasi atau dibantu malahan diharuskan membayar “denda” kepada pihak 
berwenang di negara tujuan (misalnya untuk menghindari ditahan) daripada 
diidentifikasi dan dibantu. Dalam beberapa keadaan, tampaknya pihak berwenang 
tidak ingin menanggapi isu eksploitasi dan perdagangan orang yang seharusnya 
mereka sadari.  
4.3 Keputusan dan perilaku para korban perdagangan orang  
Tidak adanya identifikasi dalam beberapa kasus juga terkait dengan keputusan dan perilaku 
para korban perdagangan orang sendiri. Beberapa pekerja migran yang kembali, tidak tahu 
bahwa mereka adalah para korban perdagangan orang, dengan demikian mereka tidak 
terpikirkan untuk ingin diidentifikasi dan mengakses pendampingan. Dalam kasus-kasus 
lain orang yang diperdagangkan secara aktif menghindari diidentifikasi saat berkontak 
dengan pihak berwenang karena berbagai alasan, termasuk rasa takut dan ketidakpercayaan 
kepada pihak berwenang; tidak ingin terlibat dalam proses hukum; tidak ingin membuka 
pengalaman perdagangan orang mereka; dan/atau identifikasi tidak menawarkan apa yang 
mereka butuhkan. Beberapa korban tidak tahu kemana bisa mencari bantuan. Selain itu juga 
korban-korban lain menghadapi halangan praktis terkait waktu, jarak dan sumber daya 
dalam mencari identifikasi sesampai di kampung halaman. 

Korban tidak mengenali pengalaman mereka sebagai perdagangan orang 
Banyak pekerja migran yang pulang tidak tahu tentang perdagangan orang atau tidak 
mengenali eksploitasi yang mereka alami sebagai perdagangan orang. Sering kali para 
pekerja migran korban perdagangan orang Indonesia bicara tentang “nasib sial” mereka 
selama migrasi, bukannya memahami pengalamannya sebagai perdagangan orang. Hal ini 
terutama terjadi pada kasus-kasus korban perdagangan orang sektor perburuhan, karena 
banyak orang Indonesia (termasuk di lingkar masyarakat dan pemerintah) terus mengaitkan 
perdagangan orang semata dengan perdagangan perempuan dan anak-anak. Sejumlah 
responden, terutama mereka yang bermigrasi melalui saluran migrasi formal, menjabarkan 
bagaimana secara perlahan, mereka mulai memahami eksploitasi mereka sebagai 
perdagangan orang tatkala mereka tidak menerima gaji penuh, saat kebebasan bergerak 
mereka dibatasi, saat keadaan kerja mereka berubah, saat mereka diperlakukan buruk dan 
seterusnya. Dalam berbagai kasus, para individu ini menjelaskan pada bulan-bulan dan 
pekan awal, situasi kerja mereka memuaskan, namun seiring berjalannya waktu, kemudian 
keadaan semakin memburuk dan bergeser menjadi situasi perdagangan orang. Bahkan 
setelah keluar dari eksploitasi, para migran tidak selalu menganggap pengalaman mereka 
sebagai perdagangan orang. Mengakui bahwa pengalaman seseorang sebagai perdagangan 
orang adalah prasyarat yang diperlukan untuk dapat mencari atau menerima untuk 
diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang.  

Takut kepada pelaku perdagangan orang dan perekrut  
Sebagian korban perdagangan orang tidak ingin diidentifikasi oleh pihak berwenang karena 
mereka khawatir hal tersebut akan menimbulkan masalah dengan perekrut dan pelaku. 
Banyak pelaku dan perekrut yang tinggal dan bekerja di lingkungan rumah mereka. Takut 
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kepada pelaku perdagangan orang dan perekrut mempengaruhi keputusan korban soal 
melarikan diri dari perdagangan orang. Termasuk tentang keamanan melapor kasus ke 
pihak berwenang jika masih di luar negeri dan mekanisme perlindungannya. Banyak korban 
memilih menegosiasikan kepulangannya dengan agen perekrut karena mereka merasa 
paling aman. Banyak orang yang mengalami perdagangan orang menghadapi ancaman dan 
intimidasi setelah mereka pulang ke Indonesia. Beberapa korban perdagangan orang 
melaporkan diintimdasi dan diancam oleh agen rekruitmen ketika kembali yang 
mempengaruhi pilihan identifikasi formal sebagai korban perdagangan orang.  

Takut dan tidak percaya terhadap pihak berwenang  
Banyaknya korban perdagangan orang menuturkan bahwa mereka menjadi takut setelah 
pengalaman perdagangan orang, ini kemudian mengakibatkan mereka menghindari atau 
menolak identifikasi oleh pihak yang berwenang. Pada beberapa kasus, ini menjadi rasa 
takut yang bersifat umum, yang merupakan akibat pengalaman sebagai korban perdagangan 
orang. Beberapa korban perdagangan orang lainnya, takut berurusan dengan pihak 
berwenang, karena mereka tidak memiliki dokumen, tidak ingin ditahan, serta dideportasi 
atau dipenjarakan, di luar negeri sebagai imigran. Beberapa korban tidak tahu (atau tidak 
percaya) bahwa membuka pengalaman perdagangan orang mereka akan membawa manfaat 
seperti bantuan dan perlindungan, mereka justru takut bahwa mereka akan ditangkap.  

Korban tidak tahu ke mana untuk mendapatkan pertolongan  
Banyak orang yang diperdagangkan tidak tahu dimana atau kepada siapa mereka dapat 
meminta pertolongan di negara tujuan. Baik untuk keluar dari situasi perdagangan orang 
atau setelah mereka berhasil sendiri untuk melarikan diri. Tidak tahu kemana mencari 
pertolongan, apalagi bantuan membutuhkan uang merupakan penghalang penting dalam 
identifikasi, dengan banyak dari mereka pulang sendiri seringkali dengan risiko dan biaya 
yang besar. Banyak korban perdagangan orang juga tidak tahu dimana mereka mencari 
pertolongan ketika tiba di rumah di Indonesia. Informasi tentang pilihan bantuan – untuk 
korban perdagangan orang, pekerja migran yang dieksploitasi atau orang yang rentan secara 
umum tidak diketahui secara luas oleh korban yang diwawancara dalam kajian ini. 

Korban tidak ingin terlibat dalam proses hukum  
Beberapa penolakan identifikasi formal dan rujukan adalah karena korban perdagangan 
orang tidak ingin melaporkan kasusnya pada penegak hukum dan terlibat dalam proses 
peradilan pidana. Dari 26 korban yang diidentifikasi sebagai bagian dari proyek percontohan 
awal identifikasi, hanya 4 korban yang mengungkapkan keinginannya untuk melaporkan 
kasusnya ke polisi dan hanya 3 yang sudah melakukannya saat penulisan ini. Sejauh 
perasaan atau pemahaman korban bahwa identifikasi memerlukan keterlibatan dalam 
proses hukum, hal ini akan menghalangi mereka untuk diidentifikasi sebagai korban 
perdagangan orang. Beberapa korban perdagangan orang menjelaskan bahwa dipaksa agen 
rekruitmen untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan menuntut secara 
hukum melawan agen rekruitmen dengan imbalan sedikit uang. Yang kemudian 
menghambat keinginan mereka untuk menempuh jalan hukum di kemudian hari.  

Korban tidak ingin membuka pengalaman mereka pada saat mengalami 
perdagangan orang; mereka ingin melupakan pengalaman pada saat 
mengalami perdagangan manusia di masa lalu 
Dalam beberapa kasus, orang yang diperdagangkan tidak mencari atau menerima 
identifikasi karena mereka tidak ingin berbicara tentang pengalaman mereka (yang 
seringkali traumatik) dengan petugas garis depan yang mengidentifikasi. Banyak korban, 
yang baru saja keluar dari perdagangan orang, merasa ketakutan, kebingungan, mengalami 
trauma dan disorientasi, yang menghambat kemampuan dan kemauan mereka untuk 
mengungkapkan pengalaman mereka kepada pihak berwenang atau penyedia layanan, saat 
penangkapan, yang tidak berarti meningkatkan kepercayaan untuk sampai pada 
keterbukaan. Mengidentifikasi aktor tentu sulit dalam situasi ini, mencoba mendorong 
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keterbukaan memerlukan identifikasi yang berhasil dan sementara itu membangun kondisi 
untuk mengatasinya.  

Begitu para korban berada di rumahnya di Indonesia, di antara beberapa, bisa dibilang 
banyak, terdapat juga kecenderungan untuk meninggalkan pengalaman perdagangan orang 
mereka di masa lalu daripada mencari bantuan. Merasa malu dan dipermalukan juga ambil 
peranan bagi korban perdagangan orang dalam mengambil keputusan untuk tidak 
diidentifikasi. Banyak korban perdagangan orang merasa tidak nyaman, tertekan dan 
bahkan malu pada masyarakat luas karena mereka gagal dalam migrasinya.  

Identifikasi tidak memberikan apa yang diinginkan korban; identifikasi berarti 
tidak bisa bekerja di luar negeri  
Beberapa orang yang mengalami perdagangan orang menyadari akan eksploitasi mereka 
tetapi memiliki pilihan terbatas dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan keluarga 
mereka. Sebagian besar hutang (sering kali bersifat substansial) adalah untuk mendanai 
migrasi mereka dan juga masalah ekonomi di keluarga mereka yang memicu mereka untuk 
melakukan migrasi. Beberapa korban perdagangan orang menerima sejumlah kecil uang 
selama dieksploitasi yang mereka nilai lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa dan, 
dengan demikian, tetap bertahan dalam situasi perdagangan orang yang mereka alami. Yang 
lain tetap dalam bekerja karena dijanjikan akan dibayar di kemudian hari. Beberapa korban 
perdagangan orang yang dapat melarikan diri dari situasi perdagangan orang menemukan 
cara untuk tetap tinggal di negara tujuan dan menemukan pekerjaan lain untuk mencari 
nafkah dan mengirimkannya ke keluarga di rumah. Teridentifikasi sebagai korban 
perdagangan orang berarti pulang ke Indonesia. Maka korban perdagangan orang secara 
proaktif menghindari kontak dengan petugas yang mungkin mengidentifikasi mereka yang 
dengan intervensinya akan menyebabkan mereka dipulangkan ke rumah, tidak dapat 
bekerja untuk mencari nafkah.  

Hambatan praktis identifikasi - waktu, jarak dan sumberdaya  
Sebagian besar korban perdagangan orang kembali tinggal di kampung halaman mereka, 
yang terletak cukup jauh dari pusat administrasi terdekat dengan jalan yang sulit dan 
terbatasnya sarana transportasi. Menjangkau layanan yang dibutuhkan setelah diidentifikasi 
terhambat tidak hanya oleh jarak tetapi juga oleh waktu yang terkait dengan perjalanan serta 
biaya - yaitu biaya perjalanan dan kehilangan pendapatan pada saat tidak bekerja. Banyak 
korban perdagangan orang tidak memiliki sumber daya untuk menghubungi pihak 
berwenang atau penyedia layanan melalui telepon atau untuk bepergian ke kantor pihak 
berwenang terkait di tingkat kecamatan atau kabupaten. Halangan praktis terkait waktu, 
jarak dan sumberdaya berarti banyak korban tidak teridentifikasi dan tidak tertolong 
termasuk dalam pilihan akses keadilan. 

5. Dampak berlanjut tanpa identifikasi
Berlanjut tanpa identifikasi pada umumnya berarti berlanjutnya kerentanan dan risiko serta 
beragam tantangan dan keterbatasan korban dalam hidupnya setelah perdagangan orang. 
Untuk beberapa korban hal ini berarti mereka tidak dapat meninggalkan situasi 
perdagangan orang. Untuk yang lain berarti mereka rentan dalam proses melarikan diri atau 
keluar dan selama kepulangannya. Hal ini juga berarti bagi mayoritas korban bahwa mereka 
berlanjut tanpa bantuan dan tanpa akses keadilan.  

Eksploitasi perdagangan orang berlanjut  
Dalam beberapa kasus, kegagalan identifikasi berarti mereka tetap dalam situasi 
perdagangan orang dan terus dieksploitasi. Tanpa memandang bentuk perdagangan orang, 
hal ini berarti kondisi hidup yang buruk, diantaranya kondisi kerja yang berbahaya dan 
penuh risiko, kekerasan dan pelecehan, air minum dan makanan yang tidak layak, 
kekurangan pelayanan kesehatan trauma psikologis. Eksploitasi yang berlanjut tidak saja 
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memperpanjang penderitaan tapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk 
mengatasi, memulihkan diri dan berintegrasi kembali ketika pulang.  

Kerentanan dan risiko yang berlanjut setelah keluar  
Tidak teridentifikasi setelah melarikan diri atau keluar dari situasi perdagangan orang 
adalah sumber risiko dan kerentanan yang harus dipertimbangkan. Bagi mereka yang 
diperdagangkan secara internasional, hal ini berarti berada di negara asing, biasanya tanpa 
dokumen atau uang. Banyak korban tidak dapat berbahasa setempat dan kekurangan 
informasi tentang bantuan. Hak ini menempatkan mereka pada situasi berisiko yang 
berlajut bahkan setelah eksploitasi berhenti.  

Risiko dan masalah yang terkait kepulangan  
Tidak teridentifikasi di luar negeri seringkali berarti harus pulang sendiri, bagi banyak 
korban perdagangan orang, hal ini memunculkan risiko besar dan kerumitan tersendiri. 
Korban perdagangan orang yang pulang sendiri menghadapi banyak isu selama prosesnya 
termasuk berhutang untuk biaya pulang, tertekan dan takut selama proses kepulangan, 
berisiko diperdagangkan kembali atau menerima balasan dari pelaku, ditekan untuk 
membayar pada pihak berwenang dan melewati perbatasan secara ilegal atau tanpa 
dokumen.  

Berlanjut tanpa bantuan  
Berlanjut tanpa identifikasi berarti tidak terbantu di negara tujuan dan/atau di dalam 
negeri. Korban tidak saja seringkali tertekan yang kemudian menghambat pemulihan dan 
integrasi kembali serta memunculkan kerentanan tambahan. Hal ini dapat membawa pada 
eksploitasi lebih jauh bahkan masuk kembali dalam perdagangan orang. Berlanjut tanpa 
bantuan biasanya berarti mereka kembali ke situasi ekonomi yang sama (atau serupa) yang 
membuat mereka rentan pada perdagangan orang pada awalnya. Lebih jauh lagi, situasi 
ekonomi mereka menjadi lebih buruk karena perdagangan orang. Mereka kembali tanpa 
membawa uang dan seringkali terlibat hutang.  

6. Kesimpulan dan rekomendasi
Korban perdagangan orang asal Indonesia yang mengalami eksploitasi tenaga kerja memiliki 
pengalaman yang luas dan berbeda-beda termasuk dalam hal identifikasi korban dan 
selanjutnya bantuan dan akses pada keadilan. Pengalaman mereka juga terlihat dari 
berbagai bentuk perdagangan orang sektor perburuhan yang mengeksploitasi mereka, 
berbagai variasi korban, aktor berbeda yang melakukan identifikasi, yang terlibat dengan 
peran dan kapasitas berbeda serta luasnya konteks dan keadaan saat identifikasi korban 
terjadi (dan tidak terjadi).  

Pengalaman korban yang teridentifikasi dan yang tak teridentifikasi sangat penting untuk 
memahami berbagai hambatan dan permasalahan dalam identifikasi korban di negara 
tujuan, saat kepulangan dan kembali ke rumah. Permasalahan dan hambatan terpusat pada 
sifat perdagangan orang, tanggapan lembaga, keputusan dan perilaku korban sendiri.  
Hambatan lain terkait kerangka kelembagaan dalam identifikasi terjadi, termasuk 
kekurangan identifikasi korban yang dilakukan di negara tujuan, pemeriksaan yang tidak 
cukup terkait perdagangan orang saat kepulangan migran, kekurangan prosedur identifikasi 
di Indonesia; kekurangan keahlian dan kapasitas untuk mengidentifikasi korban 
perdagangan orang dan kurangnya respon yang tepat.  

Kurangnya identifikasi dalam beberapa kasus terkait perilaku dan keputusan korban 
perdagangan orang sendiri. Hal ini karena korban tidak mengenali pengalamannya sebagai 
perdagangan orang, merasa takut dan kurang memiliki kepercayaan terhadap pihak yang 
berwenang, tidak ingin terlibat dalam proses hukum, tidak ingin membuka pengalaman 
perdagangan orang kepada pihak yang berwenang dan/atau identifikasi tidak menawarkan 
hal yang dibutuhkan/diinginkan korban. Beberapa korban tidak tahu tempat mencari 
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pertolongan sementara yang lainnya kekurangan sumber daya untuk mencari identifikasi 
sesampai di rumah.  

Memahami mengapa korban diidentifikasi (atau tidak) sangat diperlukan merupakan salah 
satu bagian dari diskusi. Sama pentingnya dengan mendokumentasikan dan menilai dampak 
yang parah dan serius atas identifikasi terlewat pada korban di Indonesia termasuk 
memungkinkan berlanjutnya eksploitasi, memberikan kontribusi risiko setelah keluar dan 
selama proses kepulangan dan tidak memiliki akses pada bantuan dan dukungan sesampai 
di rumah.  

Rekomendasi berikut fokus pada upaya meningkatkan identifikasi yang aman dan sensitif 
terhadap korban perdagangan orang di Indonesia dan menjamin bahwa mereka 
mendapatkan akses yang sesuai dengan hak-hak mereka.  

Melatih petugas garis depan di negara tujuan untuk 
mengidentifikasi korban perdagangan orang yang berasal dari 
Indonesia.  

¥! “Petugas garis depan” harus mencakup para pejabat dan profesional lainnya di 
berbagai sektor yang posisinya sering berinteraksi dengan individu-individu yang 
berpotensi menjadi korban korban perdagangan orang. Maka dari itu, mereka 
memerlukan pemahaman dan keahlian untuk membuat identifikasi yang akurat.  

¥! Memastikan bahwa petugas garis depan di negara tujuan memiliki keahlian yang 
memadai dalam identifikasi korban perdagangan orang yang dipandu oleh kode etik 
profesional dalam melakukan tugas-tugas tersebut .  

¥! Melatih petugas garis depan tentang cara yang beretika dan peka saat bekerja dengan 
pekerja migran yang mengalami eksploitasi ketika memeriksa mereka sebagai 
terduga korban perdagangan orang ketika di negara tujuan.  

¥! Memastikan semua pelatihan petugas garis depan di negara tujuan sesuaidengan 
karakteristik nyata dan perkembangangannya di negara yang bersangkutan, 
termasuk berbagai bentuk tindak perdagangan orang dan tipe korban.  

¥! Memutakhirkan alat dan pelatihan dalam menanggapi tren perdagangan orang yang 
berubah dari waktu ke waktu dan di berbagai sektor perburuhan. 

¥! Mengadaptasi dan memutakhirkan indikator perdagangan orang pada karakteristik 
dan konteksnya di negara tujuan, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.  

¥! Menilai pilihan-pilihan dilakukannya pemeriksaan (skrining) di berbagai seting di 
negara tujuan termasuk sektor perburuhan, dan berbagai lokasi di mana korban 
perdagangan orang memungkinkan untuk diidentifikasi dan di berbagai wilayah di 
negara tersebut.  

¥! Memastikan bahwa identifikasi korban di negara tujuan pada akhirnya mengarahkan 
mereka pada identifikasi resmi sebagai korban perdagangan orang dan rujukan 
korban pada bantuan dan akses keadilan di negara tujuan dan kemudian di negara 
asal.  

!
!
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Membangun kapasitas pihak berwenang di imigrasi dan 
perbatasan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang 
untuk eksploitasi tenaga kerja saat mereka kembali ke 
Indonesia  

¥! Mengembangkan dan menguji sistem bagi pihak berwenang di imigrasi dan 
perbatasan untuk melakukan pemeriksaan (skrining) terhadap pekerja migran 
Indonesia yang mempunyai tanda-tanda dan indikasi tindak pidana perdagangan 
orang saat mereka kembali ke Indonesia.  

¥! Melatih dan melaksanakan pembinaan berkelanjutan kepada petugas perbatasan dan 
imigrasi di Indonesia tentang cara pemeriksaan migran yang kembali terkait 
kemungkinan perdagangan orang.  

¥! Memastikan petugas garis depan, seperti pihak berwenang di imigrasi dan 
perbatasan, mampu terlibat secara etis dan peka dengan pekerja migran yang 
mengalami eksploitasi dalam pemeriksaan mereka terkait kemungkinan menjadi 
korban perdagangan orang ketika kembali ke Indonesia.  

¥! Memastikan semua upaya peningkatan kapasitas bagi pihak berwenang di imigrasi 
dan perbatasan sesuai dengan karakteristik nyata dan perkembangan di negara yang 
bersangkutan, termasuk berbagai bentuk tindak perdagangan orang dan tipe korban. 

¥! Memastikan bahwa prosedur identifikasi korban terhubung dengan identifikasi 
resmi dan rujukan korban pada bantuan dan akses keadilan. 

¥! Menyediakan informasi tertulis bagi pekerja migran yang kembali dan korban 
perdagangan orang di perbatasan tentang kemungkinan bantuan yang tersedia untuk 
mereka di Indonesia agar mereka dapat menindaklanjutinya setelah mereka kembali, 
jika diperlukan.  

!
!

Meningkatkan kapasitas pihak berwenang lokal, penegak 
hukum, kelompok komunitas dan pemimpin komunitas di 
Indonesia untuk mengenali korban perdagangan orang dalam 
komunitasnya dan merujuk mereka pada bantuan.  

¥! Mengakui bahwa mengidentifikasi korban perdagangan orang tidak hanya berfokus 
di perbatasan saja dan mengembangkan sistem identifikasi dan prosedur untuk 
mencari korban perdagangan orang di komunitas asal mereka.  

¥! Mengembangkan dan menguji sistem berbasis komunitas untuk melakukan 
pemeriksaan (skrining) pekerja migran yang kembali yang mempunyai tanda-tanda 
dan indikasi perdagangan orang ketika mereka kembali di komunitas asal mereka, 
bekerjasama dengan petugas garis depan yang lebih luas. 

¥! Merancang dan menerapkan proses berlapis melakukan identifikasi awal dan 
melakukan rujukan korban perdagangan orang untuk mendorong dan memperkuat 
kemungkinan identifikasi yang efektif terhadap korban perdagangan orang yang 
tinggal di desa.  

¥! Menguatkan penjangkauan proaktif oleh organisasi berbasis komunitas dan 
lembaga-lembaga terkait untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang yang 
kembali sendiri ke komunitas.  
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¥! Memperluas cakupan individu dan organisasi yang terlibat dalam identifikasi korban 
untuk meningkatkan identifikasi perdagangan orang. Hal ini dapat mencakup staf 
desa, guru, LSM, TKSK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. 

¥! Melatih dan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada petugas garis depan 
berbasis desa yang dapat melakukan identifikasi awal korban perdagangan orang di 
komunitas asal mereka dan merujuk terduga korban kepada pihak berwenang untuk 
identifikasi resmi dan mengakses bantuan.  

¥! Memastikan bahwa petugas garis depan di tingkat desa mampu terlibat secara etis 
dan peka dengan pekerja migran yang mengalami eksploitasi dalam pemeriksaan 
(skrining) mereka sebagai terduga korban perdagangan orang ketika kembali ke 
Indonesia.  

¥! Membangun dan menerapkan perangkat yang relevan seperti kode etik dan prinsip 
etis di kalangan petugas garis depan di desa untuk memastikan identifikasi awal 
dilakukan secara tepat, aman dan peka. 

¥! Memastikan bahwa semua identifikasi korban (baik pada tahap awal di tingkat desa 
atau identifikasi resmi oleh pihak berwenang) terhubung dengan rujukan korban 
untuk mendapat bantuan dan akses terhadap keadilan.  

¥! Mengidentifikasi berbagai peluang dan titik masuk untuk pemeriksaan terduga 
korban perdagangan orang saat mereka pulang dan mengukur prosedur identifikasi 
pada keadaan yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan. 

¥! Menyediakan informasi tertulis tentang kemungkinan pilihan bantuan pada pekerja 
migran yang kembali dan korban perdagangan orang yang menolak diidentifikasi, 
namun menginginkan akses bantuan pada tahap selanjutnya.  

¥! Membuat dan mengimplementasikan peraturan desa mengenai perdagangan orang 
sebagai landasan hukum kegiatan-kegiatan anti perdagangan orang termasuk 
memastikan alokasi anggarannya termasuk dalam rangka identifikasi dan rujukan 
korban perdagangan orang. 

!
!

Memastikan bahwa semua petugas garis depan mempunyai 
pemahaman memadai dan menyeluruh tentang orang-orang yang 
mungkin menjadi korban perdagangan orang dan cara merujuk mereka 
untuk mendapatkan layanan dan dukungan.  

¥! “Petugas garis depan” di Indonesia harus mencakup para pejabat dan profesional 
yang berinteraksi dengan individu-individu yang mungkin menjadi korban 
perdagangan orang ketika pulang dan berada dalam posisi untuk mengidentifikasi 
mereka (walaupun hanya pada tahap awal) ketika mengalami perdagangan orang. Ini 
mungkin termasuk layanan sosial, tenaga kesehatan, staf pemerintah (di tingkat 
desa, kecamatan dan kabupaten), organisasi masyarakat sipil, penegak hukum dan 
sebagainya.Melatih dan membina petugas garis depan tentang perdagangan orang 
serta pola dan tren terbarudi Indonesia secara terus-menerus dan dan bagaimana 
merespon berbagai perubahan dari waktu ke waktu. 

¥! Memastikan petugas garis depan mengakui bahwa korban perdagangan orang 
mungkin bisa laki-laki atau perempuan dewasa dan anak-anak, pekerja migran yang 
resmi maupun tidak berdokumen dan bisa berasal dari negara manapun di dunia. 
Memastikan bahwa para petugas garis depan dapat mengidentifikasi korban yang 
diperdagangkan secara internal serta bentuk eksploitasi apa pun yang ditetapkan 
undang-undang. 
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¥! Mendokumentasikan, secara terus menerus, tren dan pola perdagangan orang di 
Indonesia untuk memastikan pengetahuan petugas garis depan dapat mengikuti 
karakteristik tindak pidana perdagangan orang dan situasinya yang bisa berubah dari 
waktu ke waktu.  

¥! Memastikan bahwa kriteria identifikasi untuk korban sejalan dengan tren situasi 
perdagangan orang terkini dan tanggap terhadap segala bentuk perdagangan orang 
dan tipe korban yang berbeda-beda. Menyesuaikan dan memperbarui kriteria 
identifikasi dari waktu ke waktu dan sebagai tanggapan terhadap perubahan 
karakteristik perdagangan orang. 

¥! Memastikan bahwa prosedur identifikasi korban terhubung dengan rujukan korban 
untuk mengakses bantuan dan akses mendapatkan keadilan, jika mereka 
menginginkan. 

¥! Pemutakhiran informasi secara rutin tentang pilihan kemungkinan bantuan pada 
pekerja migran yang kembali dan korban perdagangan orang dan memastikan bahwa 
mereka mendapat akses ke informasi tersebut melalui berbagai lembaga dan 
organisasi yang bisa dihubungi di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 

¥! Menciptakan lingkungan yang mendukung dilakukannya wawancara identifikasi 
yang membantu menumbuhkan kepercayaan sehingga menuntun orang-orang yang 
diperdagangkan untuk menceritakan pengalaman perdagangan orang yang mereka 
alami. 

¥! Sedapat mungkin, melembagakan proses-proses yang membuka peluang untuk 
melakukan lebih dari satu wawancara dengan para korban karena lebih banyak 
waktu yang digunakan akan lebih membangun rasa kepercayaan. 

!
!

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada korban 
perdagangan orang untuk mendorong identifikasi sendiri dan akses 
pada bantuan dan keadilan  

¥! Meningkatkan kesadaran pekerja migran yang mengalami eksploitasi, di komunitas 
asal mereka tentang perdagangan orang dan apakah pengalaman eksploitasi mereka 
dapat meningkat menjadi perdagangan orang. 

¥! Meningkatkan kesadaran korban perdagangan orang yang telah pulang tentang hak 
mereka atas perlindungan dan dukungan termasuk bantuan apa yang tersedia dan di 
mana dan bagaimana mereka dapat mengakses bantuan dan dukungan. 

¥! Memastikan bahwa semua informasi jelas dan dapat diakses dan disesuaikan dengan 
target audiens dalam hal bahasa dan tingkat pendidikan. Dalam kasus anak-anak, 
memastikan bahwa informasi disesuaikan dengan usia dan tahap kedewasaan 
mereka. 

¥! Fleksibel dalam mendukung korban perdagangan orang untuk memastikan bahwa 
dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban dan perubahan 
kebutuhan mereka dari waktu ke waktu. Beberapa korban perdagangan orang pada 
awalnya mungkin menolak untuk diidentifikasi dan dibantu, dimana akan diperlukan 
penyediaan informasi rujukan dan mekanisme yang dapat diakses korban pada tahap 
berikutnya, ketika mereka mulai memahami, memproses, dan membuat keputusan 
dengan lebih baik tentang identifikasi dan bantuan. 

!
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1. Latar Belakang
Di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, identifikasi korban perdagangan orang 
masih menjadi aspek yang menjadi tantangan dan menyulitkan dalam usaha menghapus 
perdagangan orang. Banyak korban tidak pernah secara resmi diidentifikasi atau diakui 
sebagai korban perdagangan orang dan pada dasarnya terlewat, jatuh di celah-celah aksi 
penghapusan perdagangan orang. Namun demikian identifikasi korban perdagangan orang 
penting dan sangat diperlukan sebagai langkah pertama perang melawan perdagangan 
orang. Korban pertama harus diidentifikasi sebelum dapat ditawari bantuan dan 
perlindungan. Identifikasi juga sangat penting untuk membawa pada proses penanganan 
pidana dan akses korban perdagangan orang pada keadilan.  

Identifikasi korban perdagangan orang telah menjadi banyak perhatian sebagai kekurangan 
secara global, setidaknya karena terbatasnya basis bukti. Namun dengan kelangkaan 
penelitian empiris secara global, demikian juga di Indonesia, maka praktek identifikasi 
berbasis bukti yang perlu direalisasikan dan ditingkatkan. Pemahaman tentang siapa yang 
merupakan korban perdagangan orang dan yang bukan (serta penyebab kejadiannya) sangat 
penting untuk meningkatkan identifikasi korban perdagangan orang di Indonesia dan lebih 
jauh memberikan akses pada perlindungan dan keadilan. Maka, tulisan ini 
mempertimbangkan pola identifikasi korban perdagangan orang yang berhasil dan yang 
tidak, yang menjadi korban dalam berbagai bentuk pekerjaan dan berbagai isu yang dapat 
memberi informasi penanda jika korban perdagangan orang di Indonesia diidentifikasi 
secara resmi. Hal ini mencakup sifat dari perdagangan orang dengan korban yang terisolasi, 
terkontrol dan ‘tidak terlihat’ tantangan kelembagaan dalam tanggap identifikasi dan 
keputusan serta perilaku korban perdagangan orang itu sendiri.  

Maksud mempresentasikan pengalaman korban perdagangan orang asal Indonesia bukan 
untuk melakukan kritik terhadap tenaga profesional yang menangani perdagangan orang 
atau usaha yang telah dilakukan lebih jauh lagi. Namun untuk memahami lebih baik tentang 
hal yang telah dilakukan dengan baik dan hal yang perlu ditingkatkan dalam kerangka 
identifikasi korban di Indonesia dan negara-negara tempat warga negara Indonesia 
mengalami eksploitasi.  

Kajian ini ditujukan pada pengambil kebijakan dan praktisi penghapusan perdagangan 
orang di Indonesia, namun temuan-temuan ini juga memiliki relevansi untuk praktisi dan 
pengambil kebijakan di negara lain dan wilayah lain yang ingin memperkuat identifikasi 
korban perdagangan orang, untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga hak-hak korban 
perdagangan orang yang berasal dari negara mereka atau dieksploitasi di dalam batas negara 
mereka.  

Tulisan ini disusun dalam konteks proyek NEXUS Institute untuk meningkatkan 
identifikasi korban dan memperbaiki akses ke peradilan pidana dalam perdagangan orang di 
Indonesia, yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui the Australia-Asia Program to 
Combat Trafficking in Persons (AAPTIP). Kami berterima kasih atas prioritas AAPTIP pada 
peningkatan identifikasi, bantuan dan akses keadilan bagi korban perdagangan orang. 
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2. Metodologi Pengumpulan Data
Tulisan ini disusun berdasarkan analisis ulang terhadap data yang terkumpul dalam konteks 
penelitian longitudinal yang dilaksanakan oleh NEXUS institute dari tahun 2013 sampai 
dengan 2016, termasuk dua seri wawancara terhadap 88 korban perdagangan orang dan 144 
wawancaa dengan pemangku kepentingan dari pemerintah dan lembaga non pemerintah di 
tingkat nasional, kabupaten, kecamatan dan desa di Jawa Barat.  

Tulisan ini juga memetik pembelajaran selama penerapan proyek percontohan untuk 
meningkatkan identifikasi korban di 3 desa di Jawa Barat yang dilaksanakan tahun 2016 
sampai 2018. Hal ini mencakup analisis dari 26 terduga kasus perdagangan orang yang 
diidentifikasi dan ditangani oleh tiga tim multi disiplin (TMD dalam konteks proyek 
percontohan dan pengalaman dan pembelajaran yang diidentifikasi selama pertemuan 
pembinaan bulanan masing-masing di tiga desa.  
!
Analisis ulang wawancara dengan korban perdagangan orang dan 
pemangku kepentingan anti perdagangan orang  
Wawancara dilakukan dengan 88 korban perdagangan orang untuk kerja paksa antara bulan 
September 2014 sampai dengan April 2016. Delapan puluh delapan korban perdagangan 
orang diwawancara pada seri pertama (49 laki-laki dan 39 perempuan). Wawancara kedua 
dilakukan antara enam sampai sembilan bulan setelah wawancara pertama dengan 55 dari 
88 responden (24 laki-laki dan 31 perempuan).  

Responden terdiri dari berbagai usia, jenis 
kelamin dan suku, berbagai bentuk 
perdagangan orang, negara-negara tempat 
eksploitasi yang berbeda dan dengan 
tahapan kehidupan paska perdagangan 
orang yang berbeda-beda.  

Responden bervariasi dari usia 16 sampai 
49 ketika mengalami perdagangan orang 
dan terdiri dari laki-laki (n=49) dan 
perempuan (n=39). Responden adalah 
orang dewasa ketika diwawancara. 
Sebagian besar responden (55 dari 88 
orang) telah menikah ketika mengalami 
perdagangan orang. Banyak responden 
yang telah menikah memiliki satu atau 
dua anak, meskipun ada beberapa yang 
memiliki anak lebih banyak. Tiga puluh 
dua responden belum menikah saat 
mengalami perdagangan orang dan tidak 
memiliki anak. Sembilan responden 
bercerai atau berpisah (8 perempuan dan 
satu laki-laki) dan dua perempuan 
menjadi janda mati saat mengalami 
perdagangan orang.  

Peneliti NEXUS melakukan kunjungan lapangan 
di sebuah desa di Jawa Barat, Indonesia 

Responden mengalami perdagangan orang untuk berbagai bentuk pekerjaan, termasuk 
konstruksi (n=3), pekerjaan rumah tangga (n=39), perikanan (n=32), pekerjaan pabrik 
(n=4), pekerjaan di perkebunan (n=8) dan pekerjaan profesional jasa kebersihan (n=2). 
Beberapa korban menderita bentuk eksploitasi berganda – pada umumnya perempuan yang 
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mengalami perdagangan orang untuk menjadi pekerja juga mengalami pelecehan atau 
eksploitasi seksual. Tiga dari 39 pekerja rumah tangga yang diwawancara mengalami 
pemerkosaan selama perdagangan orang, Sembilan mengalami percobaan pemerkosaan, 
kekerasan seksual dan pelecehan seksual, Satu laki-laki juga mengalami pelecehan seksual 
saat diperdagangakan.1  

Korban mengalami eksploitasi di 17 negara tujuan yang berbeda. Kebanyakan mengalami 
perdagangan orang di Timur Tengah (n=28) – Bahrain, Jordan, Oman, Qatar, Saudi Arabia, 
Syria, Uni Emirat Arab (UAE) – dan di Asia (n=34) – Brunei, Malaysia, Singapura, Korea 
Selatan, dan Taiwan (Provinsi Cina). Kebanyakan laki-laki diperdagangkan di bidang 
perikanan (n=23) dengan negara tujuan yang tidak biasa seperti Ghana, Mauritius, Afrika 
Selatan, Trinidad Tobago dan Uruguay. Tiga individu mengalaminya pertama di wilayah 
Indonesia dan kemudian di luar negeri. Beberapa korban dieksploitasi di lebih dari satu 
daerah tujuan.2  

Peta #1. Negara eksploitasi dari 88 perdagangan orang Indonesia 

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dan tujuh kabupaten di Jawa Barat (Bandung, Bogor, 
Cianjur, Cirebon, Indramayu, Karawang dan Sukabumi) dan beberapa wawancara 
dilaksanakan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan untuk menangkap 
pengalaman perdagangan orang yang khusus. Penelitian dilakukan di komunitas tempat 
korban perdagangan orang berintegrasi atau berintegrasi kembali. Kami memilih desa-desa 
tempat kami mempunyai hubungan kerja dengan pihak berwenang atau masyarakat sipil. 
Responden potensial awalnya didekati oleh staf LSM, pemimpin komunitas atau aktivis 
buruh migran, yang menjelaskan tentang penelitian dan memberikan tulisan tentang 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Hal ini sepertinya tidak terlaporkan karena korban memilih untuk tidak berbagi informasi. Sebagai tambahan 
beberapa responden tidak membuka pengalaman pemerkosaan di wawancara pertama dan kami mengetahui 
pengalaman ini pada wawancara lanjutan dan percakapan informal. Mungkin lebih banyak kasus akan terbuka di 
wawancara berikutnya.  
2 Seorang perempuan diperdagangkan di UAE dan Oman untuk pekerjaan rumah tangga. Dua laki-laki yang 
diperdagangkan untuk menjadi pekerja dieksploitasi di beberapa tujuan (satu di Indonesia dan kemudian di 
Malaysia, yang lain di Singapura dan Malaysia). Penangkap ikan seringkali dieksploitasi di berbagai tujuan dan 
perbatasan selama perdagangan orang. Beberapa laki-laki diperdagangkan untuk menangkap ikan terbang ke 
Trinidad danTobago tempat mereka sebelum berlayar untuk menangkap ikan di Amerika Selatan (misalnya 
Argentina dan Uruguay) dan/atau Afrika (misalnya Pantai Gading, Senegal). Yang lainnya terbang ke Afrika 
Barat sebelum berlayar ke Afrika Selatan. Seorang laki-laki awalnya bekerja di perairan Mauritius dan kemudian 
pindah kapal ke Afrika Selatan. Yang lain diperdagangkan di kapal ikan yang bergerak sepanjang pesisir Angola, 
Namibia dan Afrika Selatan.!
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deskripsi proyek. Responden potensial diberi waktu untuk memutuskan jika akan berperan 
serta dalam riset. Wawancara dilakukan di lokasi yang dipilih oleh responden dan dimulai 
dengan proses persetujuan terinformasi secara detail. Menindaklanjuti wawancara peneliti 
menyediakan informasi rujukan bagi setiap responden, menjelaskan pilihan bantuan dan 
cara untuk mengaksesnya. Kami mengganti biaya transportasi dan konsumsi serta 
memberikan bingkisan sebagai penghargaan atas kontribusi responden terhadap penelitian. 
Peneliti menghubungi responden kembali setelah beberapa bulan untuk melakukan 
wawancara kembali. Jika mereka bersedia, proses di atas akan diulang kembali.  

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baku, dan mengadaptasinya 
penggalian menurut pengalaman khusus individu. Wawancara dilakukan dalam bahasa 
Indonesia oleh dua peneliti Indonesia dan direkam dengan ijin responden. Wawancara 
ditranskrip secara verbatim dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan dalam 
bahasa Inggris.3  

Kami juga melakukan wawancara dengan 144 narasumber terutama perwakilan pemerintah 
dan LSM penyedia layanan (pekerja sosial, psikolog, pengacara, paralegal, petugas medis) 
demikian juga dengan pegawai administrasi, pembuat kebijakan, penegak hukum, peneliti, 
aktivis pekerja migran dan kepala-kepala desa. Wawancara dengan 144 pemangku 
kepentingan dilaksanakan dengan perwakilan pemerintah Indonesia (32), LSM nasional dan 
internsional (97), organisasi internasional (5), lembaga donor/staf kedutaan di Indonesia (4) 
dan peneliti akademis (6). Dua puluh lima (25) narasumber diwawancara lebih dari satu kali 
kesempatan, beberapa narasumber diwawancara dalam beberapa kali kesempatan.  

Seorang laki-laki berjalan melalui persawahan di sebuah desa di Jawa barat. Foto oleh Peter Biro untuk 
NEXUS Institute. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Kami menggunakan verbatim agar serupa mungkin dengan suara dan makna responden.  
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Analisis kasus perdagangan orang untuk eksploitasi tenaga kerja yang 
diidentifikasi oleh Tim Multi Disiplin (TMD) desa di tiga desa dan 
pembelajarannya  
Kajian ini juga memanfaatkan pembelajaran dari implementasi proyek percontohan yang 
diselenggarakan di tiga desa di tiga kabupaten di Jawa Barat, Indonesia, untuk 
meningkatkan identifikasi korban melalui pembentukan tim multi disiplin di tingkat desa. 
Setiap disiplin terdiri dari relawan yang mewakili berbagai lembaga di tingkat desa termasuk 
di antaranya kepala desa (dan/atau atau pegawai administrasi desa), Puskesmas atau 
Posyandu, LSM/organisasi masyarakat, guru-guru, Bhabinkamtibmas, Motekar 
(motivator ketahanan keluarga), Karang Taruna, PKK, PKH (Program Keluarga Harapan), 
Babinsa, Rukun Tetangga dan Kepala Dusun. TMD bertugas melakukan identifikasi awal 
korban perdagangan orang (mengidentifikasi terduga korban perdagangan orang) 
dan melakukan rujukan, dengan persetujuan mereka, kepada polisi atau organisasi 
layanan bagi korban untuk identifikasi resmi dan akses layanan hukum dan layanan 
lainnya. TMD terlibat dalam dua kali pelatihan formal dan pertemuan pembinaan 
bulanan di tiap desa selama proyek berlangsung. Pengalaman-pengalaman, refleksi 
dan pembelajaran yang dibagi dalam pertemuan mentoring di tiap desa 
didokumentasikan dalam laporan bulanan yang kemudian dianalisa dalam tulisan ini. 

Tulisan ini juga mencakup analisis tentang 26 terduga korban yang diidentifikasi secara 
informal oleh tiga TMD dalam konteks proyek percontohan termasuk di dalamnya langkah-
langkah yang dilakukan oleh TMD pada tiap kasus dalam rangka identifikasi dan rujukan. 
Tiap kasus terduga korban kemudian dianalisa dalam tulisan ini.  

Seorang anggota TMD berpartisipasi dalam sebuah pertemuan mentoring bulanan. Foto oleh Thaufiek 
Zulbahary.
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3. Identifikasi (dan non-identifikasi) korban
perdagangan orang Indonesia !
Migrasi tenaga kerja merupakan strategi ekonomi yang penting di Indonesia bagi 
perempuan dan laki-laki.4 Sejumlah besar perempuan dan laki-laki Indonesia bermigrasi 
setiap tahun untuk bekerja di bidang konstruksi, pabrik-pabrik, pertanian, perkebunan, 
pekerjaan rumah tangga dan di kapal ikan. Kebanyakan pekerja migran Indonesia, termasuk 
yang berakhir dalam perdagangan orang, bermigrasi melalui jalur resmi. Seringkali perekrut 
menghubungi calon migran di rumahnya di komunitas dan memfasilitasi kontak dengan 
agen penyalur tenaga kerja. Laki-laki pekerja migran biasanya membayar biaya perekrutan 
sebelum berangkat (dengan meminjam uang berbunga tinggi); perempuan migran biasanya 
membayarnya dengan pengurangan saat menerima gaji di luar negeri.5 

Seorang laki-laki bekerja di sawah di pedesaan di Jawa Barat. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Meskipun dapat dihindari, pola migrasi ini dapat membawa pada eksploitasi, pelanggaran 
bahkan perdagangan orang.6 Banyak yang menemukan pekerjaan dan pulang membawa 
uang: banyak pula yang tidak dibayar atau dibayar rendah, diperlakukan dengan buruk dan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Di Indonesia, baik perempuan dan laki-laki memainkan peran ekonomi penting, terlibat secara formal dan 
informal kegiatan mencari nafkah atau pekerjaan, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, 
peran perempuan tetap penting dan lebih jauh didorong oleh kebijakan Negara di tahun 70-an yang mendorong 
perempuan untuk bekerja sebagai buruh di tahun 80-an dan 90-an yang mempromosikan migrasi buruh 
perempuan internasional untuk pekerja rumah tangga di antara perempuan terutama pedesaan, berpenghasilan 
rendah tidak berpendidikan. Surtees, R. (2018) ‘Being Home: Exploring Family Re-Integration amongst 
Trafficked Indonesian Domestic Workers’ in R. Piotrowicz, C. Ripken and B. Heide Uhl (Eds.) Routledge 
Handbook of Human Trafficking. Abingdon, United Kingdom: Routledge. See also: Chan, C. (2014) ‘Gendered 
Morality and Development Narratives: The Case of Female Labor Migration from Indonesia’, Sustainability. 
5 Lindquist, J. (2010) ‘Labour Recruitment, Circuits of Capital and Gendered Mobility: Reconceptualizing the 
Indonesian Migration Industry’, Pacific Affairs, 83, pp. 125-128. 
6 Hukum anti perdagangan orang melarang segala bentuk perdagangan orang, termasuk eksploitasi tenaga kerja. 
Republik Indonesia (2007) Undang-Undang 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang , Pasal 1. 
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dieksploitasi. Masih tidak jelas sejauh mana contoh-contoh ini meningkat sampai pada 
perdagangan orang. 7 

Namun demikian yang semakin jelas adalah bahwa beberapa (dan bahkan sangat banyak) 
pekerja migran formal dan informal berakhir dalam eksploitasi yang merupakan 
perdagangan orang, menderita kekerasan, perampasan, pengurungan, dan eksploitasi berat, 
dan kekerasan lainnya. Laki-laki, perempuan dan anak-anak dari Indonesia diperdagangkan 
dalam berbagai bentuk eksploitasi – eksploitasi seksual dan berbagai bentuk kerja paksa 
termasuk pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pabrik, konstruksi, pertanian, perkebunan dan 
pekerjaan di kapal ikan. Warga Negara Indonesia diperdagangkan di dalam negeri dan 
dieksploitasi di luar negeri – di negara-negara tetangga di Asia, serta lebih jauh lagi di Timur 
Tengah, Afrika dan Amerika Latin.  

Meskipun demikian, banyak korban perdagangan orang Indonesia tidak teridentifikasi dan 
tidak menerima bantuan dan dukungan yang mereka perlukan untuk memulihkan diri dari 
pengalaman mereka serta berintegrasi kembali dengan keluarga dan komunitasnya. 
Sementara yang teridentifikasi tidak selalu dirujuk pada bantuan yang diperlukan untuk 
mendukung reintegrasi mereka.  

Identifikasi korban merujuk pada proses dimana korban diidentifikasi secara resmi sebagai 
‘korban perdagangan orang’ oleh seseorang yang memiliki kewenangan dan mendapatkan 
hak-hak terkait. Hal ini melibatkan pemberian status korban perdagangan orang secara 
administratif dengan hak-hak yang sesuai, dan kewajiban terkait jika ada proses hukum.  

Identifikasi korban merupakan hal terpenting dalam penghapusan perdagangan 
orang yang efektif, karena merupakan langkah pertama dalam: 

1.! Perlindungan korban perdagangan orang, untuk memastikan akses 
mereka pada bantuan yang dapat mendukung pemulihan mereka dan integrasi 
kembali dalam jangka panjang; 

2.! Penuntutan pelaku perdagangan orang, untuk memberikan keadilan 
pada korban perdagangan orang dan mengakhiri impunitas pelaku 
perdagangan orang.  

Diagram #1. Identifikasi menuju perlindungan dan penuntutan 

Identifikasi perdagangan orang adalah kewajiban negara menurut hukum nasional dan 
internasional dan diimplikasikan dalam semua instrumen hukum untuk perlindungan dan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Eilenberg, M. (2012) ‘Territorial Sovereignty and Trafficking in the Indonesia-Malaysia Borderlands’ in M. Ford, 
L. Lyons and W. van Schendel (Eds.) Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical
perspectives. London: Routledge, p. 121; Pye, O., R. Daud, Y. Harmono and Tatat (2012) ‘Precarious Lives:
Transnational biographies of migrant oil palm workers’, Asia Pacific Viewpoint, 53, pp. 338—340.
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dukungan korban.8 Di Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 
tahun 2008; Tata cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban 
perdagangan orang. 9 

Konvensi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tentang perdagangan 
orang merupakan ketentuan penting dalam identifikasi perdagangan orang termasuk 
pasal 14(1), bahwa “setiap pihak dapat menyusun panduan nasional atau tata cara untuk 
identifikasi korban perdagangan orang yang layak dan jika diperlukan dapat bekerjasama 
dengan organisasi non pemerintah yang membantu korban.10 sebagai tambahan, sesuai 
Konvensi ASEAN tentang perdagangan orang, ASEAN Convention on Trafficking in Person 
(ACTIP), Pasal 14.2, korban yang diidentifikasi di negara tujuan di negara ASEAN tidak 
perlu melalui proses tambahan identifikasi untuk dapat mengakses perlindungan dan 
bantuan.11  

Proses identifikasi korban berbeda menurut negara masing-masing setidaknya dalam 
kerangka kelembagaan dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi 
korban perdagangan orang secara resmi.  

Pada umumnya pemerintah yang berwenang menyediakan status resmi korban perdagangan 
orang misalnya penegak hukum, jaksa, pekerja sosial negara dan atau lembaga khusus untuk 
identifikasi korban. Pihak berwenang yang terkait akan berbeda tergantung tempat 
identifikasi berlangsung misalnya di negara tujuan atau negara asal dan bergantung pada 
bentuk eksploitasinya. Sementara lembaga yang menangani perdagangan orang 
menentukan kewenangan yang relevan, ada pula petugas garis depan yang mungkin 
berhadapan dengan korban perdagangan orang dan mempunyai posisi terbaik untuk menilai 
bahwa seseorang merupakan korban perdagangan orang dan kemudian memberitahukan 
kepada pihak berwenang yang terkait.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Beberapa instrumen hukum internasional mewajibkan negara untuk mengidentifikasi korban misalnya Dewan 
Eropa (CoE) Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, dalam pasal 10, mewajibkan negara 
anggota untuk mengidentifikasi korban (termasuk perdagangan anak-anak) dan jika sesuai menerbitkan ijin 
tinggal (menurut pasal 14 konvensi yang sama). Lebih jauh, negara berkewajiban untuk mempunyai 
perundangan atau aturan lain untuk identifikasi korban dan jika ada alasan yang kuat yang dapat dipercaya 
bahwa seseorang telah diperdagangan maka ia harus dipindahkan dari wilayah inti sampai proses identifikasi 
selesai dilakukan oleh pihak berwenang yang kompeten. Lihat Council of Europe (2008) Convention on Action 
Against Trafficking in Human Beings. CETS No. 197. 
9 Republik Indonesia (2008) Peraturan Pmerintah Nomor 9, Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme 
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.  
10 ASEAN (2015) ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP). Jakarta, Indonesia: Association of 
Southeast Asian Nations. Di beberapa negara tujuan termasuk orang Indonesia yang tereksploitasi, diidentifikasi 
formal sebagai korban perdagangan orang dan memberikan hak pada individu untuk berpikir dan menentukan 
pilihan ijin tinggal sementara atau tetap di negara tersebut.!
11 Pasal 14.2 menyatakan : dalam kasus perdagangan orang terjadi di lebih dari satu negara, setiap pihak akan 
menghormati dan mengakui identifikasi perdagangan orang yang dibuat oleh pihak berwenang kompeten yang 
menerimanya.” ASEAN (2015) ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP). Jakarta, Indonesia: 
Association of Southeast Asian Nations. 
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Diagram #2. Tahap-tahap berbeda saat korban perdagangan orang 
mungkin diidentifikasi oleh pihak berwenang atau mengidentifikasi 
sendiri  

Di tempat eksploitasi atau negara tujuan, petugas garis depan mungkin adalah profesional 
dengan fungsi terkait imigrasi, hukum atau yang bekerja di tempat yang dikenal 
eksploitasinya misalnya polisi, petugas tenaga kerja, pengacara imigrasi dan sebagainya. 
Mereka juga mungkin berada di fasilitas tempat korban mencari atau mendapat akses 
bantuan misalnya petugas penerima telepon bantuan, petugas kesehatan di fasilitas swasta 
dan publik, organisasi akar rumput (misalnya di area prostitusi) dan pekerja sosial.  

Di negara asal, dalam kasus individu yang datang dari Indonesia, ada potensi yang luas 
untuk petugas garis depan yang dapat bertemu dengan bertemu korban dengan berbagai 
tahapan kehidupan setelah perdagangan orang. Mereka adalah polisi, petugas perbatasan, 
pihak imigrasi, yang dapat mendeteksi tanda-tanda pelanggaran dan eksploitasi (terkadang 
cukup terlihat indikatornya dalam eksploitasi) demikian juga pada migrasi tanpa dokumen 
dan status deportasi serta dengan kombinasi tanda lainnya dalam perdagangan orang. Saat 
pulang, korban mungkin akan berhubungan dengan polisi atau pihak berwenang lainnya 
ketika mereka mendaftarkan dokumen baru dan mengakses layanan (seperti layanan 
kesehatan atau penempatan kerja) atau mencari layanan untuk anak-anak mereka (misalnya 
pendaftaran sekolah, penitipan anak, layanan kesehatan), lembaga dan organisasi bantuan 
(misalnya negara, LSM, pekerja sosial, petugas kesehatan, petugas tenaga kerja, telepon 
bantuan) juga dapat menjadi petugas garis depan juga dengan pemuka agama dan 
masayarakat di komunitas asal korban.12 

Identifikasi korban bukan hanya satu kejadian tapi lebih pada proses interaksi yang 
terangkai dan membawa pihak berwenang yang relevan untuk mengidentifikasi korban 
secara formal sebagai korban perdagangan orang. Sebelum identifikasi resmi korban 
perdagangan orang terjadi, seringkali ada berbagai langkah untuk menilai seorang individu 
pada awalnya sebagai ‘terduga korban perdagangan orang’, berdasarkan berbagai tanda dan 
faktor risiko yang muncul selama observasi, interaksi dan percakapan dengan individu 
tersebut. Ketika ada indikator-indikator bahwa seserang adalah korban perdagangan orang, 
ia harus dipertimbangkan sebagai ‘terduga korban perdagangan orang’ dan jika ia setuju, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Surtees, R. and A. Brunovskis (2019) ‘The identification of trafficking victims in Europe and the former Soviet 
Union’ in J. Bryson Clark and S. Poucki (Eds.) The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day 
Slavery. Thousand Oaks, California: SAGE Publications. 
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dapat dirujuk untuk bantuan dan perlindungan sebagaimana tertulis dalam Undang-undang 
dan peraturan penghapusan perdagangan orang.13 Prosedur identifikasi korban di Indonesia 
dijelaskan secara detail dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak nomor 22 tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan 
Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang, yang menetapkan bahwa individu 
yang diidentfikasi secara resmi sebagai korban perdagangan orang mempunyai hak pada 
layanan dan petugas identifikasi diperlukan untuk memulai penilaian terhadap kebutuhan 
korban.14  

Banyak korban perdagangan orang Indonesia berhasil diidentifikasi sebagai korban 
perdagangan orang dan menerima berbagai hak terkait dengan statusnya tersebut, 
setidaknya bantuan dan akses pada keadilan. Namun demikian, mereka yang mengalami 
perdagangan orang lainnya tidak teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang. 
Sementara yang lainnya diidentifikasi atau tidak oleh pemangku kepentingan yang terkait 
dan petugas garis depan dalam tahap-tahap yang berbeda dalam kehidupan mereka. 
Pengalaman yang kontradiktif ini – teridentifikasi dan tidak- akan dibahas secara 
mendalam.  

Diagram #3. Pengalaman berbeda bagi korban perdagangan orang 
dalam rangka identifikasi dan non identifikasi  

Pemahaman yang lebih baik pada pengalaman identifikasi dan non-identifikasi korban baik 
di luar negari maupun di daerah asal sangat penting sebagai titik awal untuk memperbaiki 
identfikasi dan tanggap perlindungan yang lebih luas di Indonesia, demikian juga di negara 
tujuan tempat korban perdagangan orang dari Indonesia dieksploitasi untuk berbagai 
bentuk pekerjaan. Bagian berikutnya akan menggali pengalaman identifikasi korban 
Indonesia yang berhasil (yang berarti teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang); 
identifikasi terlewat (tidak teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang) dan ketika 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Di Indonesia, di bawah Prosedur standa r operasional (SOP) pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban 
tindak pidana perdagangan. Jika penilaian kebutuhan saksi dan/atau korban memunculkan bahwa individu 
bukan korban perdagangan orang, petugas tetap wajib merujuk individu kepada layanan. Jika orang tersebut 
dinilai sebagai korban kejahatan atau pelanggaran lain (misalnya pemerkosaan, serangan seksual dan fisik, 
penculikan) Mereka harus dirujuk pada lembaga terkait yang bekerja untuk perlindungan korban kejahatan lain. 
Lihat 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. 
14 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 
III ‘Prosedur Pelayanan Pengaduan/Identifikasi’, ayat 3.2(3). 
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situasi korban terindentifikasi atau tidak pada tahap kehidupan yang berbeda setelah 
perdagangan orang.  

3.1 Identifikasi yang berhasil. Diidentifikasi sebagai 
korban perdagangan orang  
Identifikasi yang berhasil merujuk pada situasi ketika individu secara formal diidentifikasi 
sebagai korban perdagangan orang oleh pihak berwenang yang terkait dan dengan tawaran 
bantuan yang layak, peka dan pada waktu yang sesuai. Dalam beberapa kasus, hal ini berarti 
pihak berwenang berhubungan dengan yang bersangkutan ketika mereka masih dalam 
eksploitasi dan membantu mereka keluar dari eksploitasi, serta merujuk mereka pada 
perlindungan dan bantuan. Pada kasus lain, identifikasi terjadi setelah yang bersangkutan 
melarikan diri dan kemudian diketahui oleh pihak berwenang atau menyerahkan diri untuk 
diidentifikasi oleh pihak berwenang pada berbagai tahapan waktu setelah terjadinya 
perdagangan orang, misalnya ketika mereka mencari bantuan pada polisi atau menghubungi 
telepon bantuan.  

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

Sejumlah orang yang diperdagangkan yang diwawancarai dalam kajian ini telah berhasi 
diidentifikasi sebelumnya. Keberhasilan identifikasi ini dikerjakan oleh berbagai profesional 
di antaranya penegak hukum, staff kedutaan di luar negeri, LSM dan organisasi 
internasional di dalam dan di luar negeri. 

Sementara dalam beberapa kasus, korban perdagangan orang diidentifikasi secara resmi 
ketika mereka keluar dari situasi tersebut, hal ini umumnya tidak terjadi pada korban yang 
diwawancarai dalam kajian ini atau dalam kasus yang ditangani oleh Tim Multi Disiplin di 
tiga desa.  

Beberapa orang dapat melarikan diri dari situasi perdagangan orang dan kemudian 
diidentifikasi mengalami perdagangan orang– baik melalui kerja pihak berwenang yang 
mengatasi perdagangan orang atau karena mereka mendekati sendiri pihak berwenang 
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untuk mencari bantuan (mengidentifikasikan diri). seorang perempuan yang mengalami 
perdagangan orang sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia. Ia dipaksa bekerja dengan 
jam kerja yang panjang, tidak dibayar dan mengalami kekerasan dari majikannya. Ia 
melarikan diri dari orang yang mengeksploitasinya dan menerima bantuan dari pekerja 
migran lainnya yang bekerja di negara itu. Satu dari pekerja migran ini menghubungi 
keluarga yang bersangkutan di Indonesia, yang kemudian menghubungi kepala LSM lokal. 
LSM lokal ini menghubungungi LSM di Malaysia yang mengidentifikasi dan membantu 
perempuan yang bersangkutan di Malaysia serta membantunya kembali ke Indonesia. Ia 
kemudian juga menerima bantuan tambahan dari organisasi internasional dan LSM lokal di 
komunitasnya.  

Korban perdagangan orang lainnya diidentifikasi saat mereka kembali ke Indonesia. hal ini 
biasa terjadi ketika korban mencari pertolongan untuk pulang, mereka tidak selalu korban 
perdagangan orang. Misalnya sejumlah pekerja migran mencari pertolongan ke LSM untuk 
memproses klaim asuransi kesehatan setelah kepulangannya untuk mendapat perawatan 
karena masalah kesehatan yang didapat selama migrasi. Dalam proses ini, staff LSM 
mempelajari dengan jelas dari pengalaman mereka bahwa mereka adalah korban 
perdagangan orang dan melanjutkan identifikasi tersebut. 

3.2 Identifikasi yang terlewat, berlanjut tidak 
teridentifikasi  
“Identifikasi yang terlewat” merujuk pada situasi ketika korban tidak dikenali bahwa telah 
mengalami perdagangan orang. Seringkali korban tidak teridentifikasi bahkan ketika 
mereka sudah mempunyai kontak dengan individu atau lembaga (misalnya penegak hukum 
atau penyedia layanan), yang seharusnya mempunyai keahlian dan kapasitas untuk 
melakukan identifikasi dan merujuk mereka atau minimal mengenali tanda  
kerentanan yang seringkali sinonim dengan perdagangan orang. “Identifikasi yang terlewat” 
juga merujuk pada situasi ketika indikasi kemungkinan eksploitasi sangat kuat sehingga 
pihak yang berwenang harus melakukan intervensi dan penyelidikan.  

Banyak korban perdagangan orang tidak teridentifikasi ketika sedang mengalaminya. 
Implikasi dari tidak teridentifikasi seringkali mengerikan bagi individu dan keluarganya. Hal 
ini berarti mereka terpaksa berada dalam situasi perdagangan orang sampai berbulan-bulan 
bahkan bertahun-tahun sebagai konsekuensinya. Identifikasi terlewat bahkan bisa terjadi 
ketika identifikasi sebenarnya mungkin misalnya di tempat kerja yang dimonitor oleh polisi 
atau petugas tenaga kerja dan di pelabuhan-pelabuhan dengan pihak pelabuhan dan 
perikanan yang berwenang. Dalam beberapa kasus, tidak teridentifikasi berarti yang 
bersangkutan mengalami lagi perdagangan orang atau berada dalam situasi pelanggaran dan 
eksploitasi yang lain.  

Menjadi tidak teridentifikasi juga dapat membawa kesalahan identifikasi sebagai migran 
tanpa dokumen (yang membawa pada penahanan dan deportasi) atau dikriminalisasi karena 
keterlibatan paksa dalam kegiatan kriminal (seperti penangkapan ikan ilegal atau prostitusi) 
sejumlah korban perdagangan orang Indonesia yang diwawancara untuk kajian ini ditahan 
di luar negeri (sebagai imigran tanpa dokumen atau bekerja pada penangkapan ikan ilegal) 
dan selanjutnya dideportasi, dan bukan diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang.  

Korban lain tidak teridentifikasi saat kepulangannya ke komunitas bahkan ketika mereka 
mengetahui sendiri bahwa mereka adalah korban perdagangan orang (identifikasi sendiri) 
dan secara aktif mencari bantuan kepada pihak berwenang.  

Beberapa orang yang mengalami perdagangan orang (sebagian besar dari responden) tidak 
teridentifikasi baik di dalam dan di luar negeri. Situasi ini termasuk ketika korban menutupi 
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pengalaman mereka tentang perdagangan orang (baik di luar negeri dan/atau di rumah) dan 
secara langsung mencoba mencari bantuan.  

Seorang mantan pekerja migran di desa asalnya di Jawa Barat. Banyak korban perdagangan orang tidak 
teridentifikasi baik di negara tujuan maupun di Indonesia; Tidak teridentifikasi dapat menyebabkan salah 
identifikasi terhadap mereka yaitu antara lain dilihat sebagai migran tidak berdokumen. Foto oleh Peter Biro 
untuk NEXUS Institute. 

Tidak teridentifikasi berarti korban kembali ke rumah tanpa pengetahuan bahwa mereka 
korban kejahatan perdagangan orang dan bahwa ada perlindungan dan bantuan yang 
tersedia untuk mereka sebagai korban perdagangan orang dan korban/saksi dalam sistem 
peradilan pidana. Tidak teridentifikasi juga berarti tidak tertolong, yang berakibat pada 
korban perdagangan orang (dan anggota keluarganya), menjalani hidup setelah 
perdagangan orang tanpa mengenali pelanggaran yang dialami dan tanpa dukungan untuk 
pemulihan dan reintegrasi.  

Cakupan penuh dari identifikasi yang terlewat dan cara orang yang tidak teridentifikasi 
kembali “terlihat” tidak diketahui. Namun indikasi menunjukkan bahwa masalah ini cukup 
besar, dan karenanya banyak orang yang mengalami perdagangan orang tidak menerima 
bantuan atau akses pada keadilan setelah mengalami perdagangan orang.  

3.3 Identifikasi yang berhasil dan tidak berhasil, 
teridentifikas dan tidak teridentifikasi  
Perbedaan antara identifikasi yang tidak berhasil dan yang berhasil tidak selalu jelas. 
Banyak orang yang mengalami perdagangan orang dengan proses identifikasi yang rumit 
dan kontradiktif. Beberapa korban bisa mengalami identifikasi dan non identifikasi dalam 
tahap-tahap yang berbeda, di tempat yang berbeda dan dalam interaksi dengan pemangku 
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kepentingan yang berbeda-beda. Mayoritas besar dari orang yang mengalami perdagangan 
orang yang diwawancara dalam kajian ini tidak teridentifikasi di luar negeri dan bahkan 
setelah beberapa lama sesudah kepulangan mereka ke Indonesia.  

Para penumpang di sebuah terminal bus utama di Jakarta. Menjadi tidak teridentifikasi setelah lolos atau 
keluar dari situasi perdagangan orang adalah sumber risiko dan kerentanan yang cukup besar. Foto oleh 
Peter Biro untuk NEXUS Institute 

Misalnya, beberapa korban yang diwawancara dalam kajian ini tidak teridentifkasi di luar 
negeri namun kemudian diidentifikasi setelah kepulangan mereka ke Indonesia. pada 
umumnya hal ini melibatkan situasi ketika korban ditahan di luar negeri (sebagai migran 
tanpa dokumen) dan kemudian dideportasi, tetapi kemudian dikenali sebagai telah 
mengalami perdagangan orang oleh pihak berwenang di Indonesia saat kepulangan mereka. 
Tidak teridentifikasi di luar negeri ini seringkali berarti ditahan di penjara atau dalam 
fasilitas penahanan imigrasi sebelum dideportasi dan tidak menerima perlindungan dan 
bantuan segera yang dibutuhkan setelah terjadinya eksploitasi.  

Dalam satu kasus penting, pihak yang berwenang di Afrika selatan telah gagal 
mengidentifikasi 74 penangkap ikan Indonesia yang dieksploitasi oleh kelompok 10 kapal 
penangkap ikan di Afrika selatan dan sekitarnya. Mereka ditahan selama beberapa bulan di 
Afrika selatan – sebelumnnya di kapal mereka dan kemudian di pusat penahanan – namun 
mereka diakui sebagai korban perdagangan orang ketika kembali ke Indonesia. Sejumlah 
besar perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga juga dilaporkan 
ditahan di pusat penahanan di Malaysia dan beberapa negara di Timur tengah.15  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Penelitian terdahulu menemukan bahwa pekerja migran perempuan Indonesia mengalami pelecehan selama 
berada di penahanan. Lihat Human Rights Watch (2004) ‘Help Wanted: Abuses against Female Migrant 
Domestic Workers in Indonesia and Malaysia’, Human Rights Watch 16(9B) and Surtees, Rebecca (2003) 
‘Female Migration and Trafficking in Women: The Indonesian context’, Development, 44(3). 
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Dalam beberapa kasus, korban perdagangan orang dikenali oleh pihak berwenang Indonesia 
di luar negeri yang membantu mereka (misalnya, menawarkan tempat aman sementara di 
kedutaan dan membantu dokumen perjalanan).16 Namun individu-individu ini tidak secara 
resmi diidentifikasi oleh pihak berwenang di negara tujuan, dengan pilihan terbatas untuk 
bantuan segera dan dalam beberapa kasus ditempatkan dalam penahanan di negara tujuan.  

Beberapa korban perdagangan orang seringkali mencoba untuk keluar atau melarikan diri 
dari situasi perdagangan orang. Dalam proses, individu-individu ini dilaporkan 
berhubungan dengan berbagai pihak berwenang yang seharusnya dapat dan berniat 
mengidentifikasi mereka, atau setidaknya terduga kasus perdagangan orang. Hal ini 
terutama terkait dengan penegak hukum, meskipun termasuk juga didalamnya petugas 
kesehatan dan penyedia layanan lainnya, staff kedutaan dan sebagainya. Beberapa korban 
berhubungan dengan pihak berwenang dan praktisi dalam berbagai kesempatan sebelum 
mereka diidentifikasi, beberapa bahkan secara aktif mencari bantuan.  

Meskipun individu diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang (di tahap lanjut atau ole 
pihak berwenang yang berbeda) penting untuk mempertimbangkan dampak identifikasi 
yang terlewat terhadap kehidupan mereka termasuk memperpanjang eksploitasi dan 
pelanggaran serta melanjutkan kerentanan dan risiko setelah perdagangan orang. Isu 
kepercayaan dan keyakinan kepada pihak berwenang dan praktisi juga muncul bahwa 
mereka gagal untuk mengintervensi atas nama korban dalam kejadian sebelumnya. 
Misalnya mereka yang tidak diidentifikasi oleh polisi sebelumya (dan mungkin 
mengembalikan mereka pada situasi perdagangan orang), mereka kemungkian tidak akan 
mencari pertolongan atau membuka pengalaman mereka jika berhadapan lagi dengan 
penegak hukum atau pihak berwenang lainnya yang mereka anggap akan serupa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Undang-undang No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (pasal 54) 
menyatakan : “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.  
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4. Hambatan dan tantangan dalam identifikasi
korban perdagangan orang di Indonesia !
Para korban perdagangan orang dari Indonesia tidak teridentifikasi karena beragam (dan 
kadang rangkap) penyebab pada berbagai tahapan dalam pengalaman perdagangan orang 
dan pasca perdagangan orang. Penyebab dari gagal teridentifikasi berkisar pada tiga tema 
utama: sifat perdagangan orang, ketika para korban terisolasi dan dikendalikan; tantangan 
kelembagaan dalam tanggapan identifikasi; dan keputusan dan perilaku para korban 
perdagangan orang itu sendiri. 

Seringkali penyebab gagal identifikasi 
saling bertumpang tindih, saling 
menguatkan  
dan terjadi bersamaan. Sebagai contoh, 
kegagalan pihak yang berwenang dalam 
mengidentifikasi para korban 
perdagangan orang di negara tujuan 
atau dalam perjalanan pulang bisa 
mengurangi kepercayaan korban 
kepada pihak yang berwenang, dan 
akhirnya para korban kemudian 
menutupi pengalamannya dalam 
perdagangan orang. Demikian juga, kurangnya keterampilan dan kapasitas dalam 
mengidentifikasi para korban perdagangan orang diperparah oleh persoalan atas komitmen 
pihak berwenang dalam mengidentifikasi para korban, bisa menyebabkan para korban 
perdagangan orang menjadi enggan untuk menjalani proses hukum dan keputusan lain 
dalam menjalani identifikasi formal. 

4.1 Sifat perdagangan orang. Para korban terisolir, 
dikendalikan, dan “tidak nampak” !
Kesulitan dalam mengidentifikasi orang yang diperdagangkan seringkali disebabkan oleh 
sifat perdagangan orang, yang sering kali tidak nampak, ketika korban dipaksa bekerja dan 
hidup di lokasi yang tersembunyi dan terisolir. 

Sifat perdagangan 
orang (tidak 

tampak)

Keputusan dan 
perilaku 
korban

Tantangan 
kelembagaan

Halangan dan tantangan dalam
mengidentifikasi korban  
 

¥! Sifat perdagangan orang. Korban “tidak 
nampak” 

¥! Tantangan kelembagaan dalam 
tanggap identifikasi  

¥! Keputusan dan perilaku para korban 
perdagangan orang 
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Isolasi sering kali terjadi pada awal proses migrasi. Para calon pekerja migran diisolir dalam 
pusat pelatihan pra keberangkatan ketika sebelum mereka diberangkatkan, keleluasaan 
mereka untuk bergerak dibatasi dengan sangat ketat. 

Begitu mereka diberangkatkan, 
mereka dipantau secara ketat oleh 
agen rekrutmen selama perjalanan 
dan saat tiba di negara tujuan. Agen 
rekrutmen juga dengan kadar yang 
berbeda-beda, terlibat dalam 
mengendalikan para korban 
perdagangan orang selama masa 
kerja dan saat kembalinya. 

Majikan/pihak yang 
mengeksplotasi berperan strategis 
dalam menjamin isolasi dan 
pengendalian para korban perdagangan orang, menyembunyikan mereka. Hal seperti terjadi 
di hampir semua kerja perdagangan orang yang dialami korban Indonesia, termasuk kerja 
rumah tangga, kerja di perkebunan, kerja pabrik, perikanan komersial dan konstruksi. 

Pekerja rumah tangga Indonesia diperdagangkan ke berbagai negara tujuan di Asia 
Tenggara dan Timur Tengah dijabarkan ditahan di rumah pribadi dengan sedikit atau tidak 
ada sama sekali peluang untuk meninggalkan rumah. Banyak yang dikunci di dalam rumah 
di siang hari dan dikunci di kamar tidurnya di malam hari saat tidur. Seorang pekerja rumah 
tangga yang diperdagangkan di Saudi Arabia menjelaskan sebagai berikut:  

Saya tidak diperlakukan dengan pantas. Saya dipaksa hidup di gudang bersama 
dengan mainan anak-anak. Di malam hari saya dikurung di kamar yang dikunci dari 
luar. 

Seorang perempuan Indonesia, diperdagangkan ke Saudi Arabia sebagai pekerja rumah 
tangga, tidak pernah berkontak dengan siapapun selain agen rekrutmen dan 
“majikan”/pihak yang mengeksploitasinya selama seluruh masa tinggalnya di luar negeri, 
termasuk dikawal ke bandara tatkala dipulangkan. Situasi ini menyediakan ruang yang luas 
untuk eksploitasi dan perlakuan brutal yang diderita selama di luar negeri. 

Mereka yang dapat meninggalkan rumah saat mereka dieksploitasi, biasanya dikawal oleh 
majikan, dengan demikian mencegah terjadinya kontak dengan siapapun di luar rumah. 
Komunikasi dengan keluarga di tanah air seringkali dibatasi dan dikendalikan. Pekerja 
rumah tangga yang diperdagangkan sering pergi selama masa waktu yang panjang, selama 
itu, kontak dengan keluarga sangat sedikit atau tidak terjadi sama-sekali, seperti yang 
dijelaskan oleh pekerja rumah tangga yang sama:  

Saya dikurung, tidak diperbolehkan keluar. Kalau saya pergi bersama dengan 
majikan saya, saya tidak boleh bicara dengan orang Indonesia, saya harus diam, saya 
merasa sangat tertekan. Saya tidak diperbolehkan menghubungi keluarga saya [di 
Indonesia] […] Sedangkan di Saudi Arabia, tak ada seorangpun yang menolong saya. 
Sangat sulit bagi saya untuk bertemu orang Indonesia di sana. Saat menemani 
majikan di luar, saya bertemu dengan orang Indonesia, namun tidak diperbolehkan 
bicara dengan mereka. Bagaimana saya bisa minta tolong? Tiap hari saya dikurung di 
ruangan saya. Tidak ada peluang untuk menelpon juga. Kalau majikan keluar, telefon 
disembunyikan. Saya sangat sedih waktu itu dan mengalami trauma. 

Sifat perdagangan orang – ciri-ciri isolasi 
perdagangan orang  

¥! Peluang komunikasi tidak ada atau 
sangat terbatas  

¥! Lokasi kerja sangat terbatas 
¥! Tidak ada kontak dengan orang lain 
¥! Kendala bahasa 
¥! Isolasi selama migrasi 
¥! Ketakutan terhadap pihak berwenang 
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Seorang pekerja rumah tangga bekerja di sebuah rumah di Indonesia. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS 
Institute. 

Pekerja rumah tangga yang diperdagangkan, yang diperkenankan menghubungi 
keluarganya, hanya diperkenankan menghubungi secara singkat, dan jarang, sekali telepon 
dalam satu sampai tiga bulan. Seringkali, percapakan inipun dipantau oleh majikan.17 

Para laki-laki yang diperdagangkan untuk perikanan juga diisolasi dan “tidak nampak”. 
Orang-orang ini dijabarkan berada di laut berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan 
bahkan jarang menjamah pelabuhan: 

Saya berada di laut selama sebelas bulan, lalu kapal bersandar di Cape Town.  
Kapal [kami] beroperasi di laut selama empat bulan dan setelah empat bulan, diubah 
menjadi enam bulan. Setelah enam bulan, lalu jadi sembilan bulan. Tidak jelas.  

Beberapa orang tidak pernah mendarat selama diperdagangkan, seperti yang dijelaskan 
dalam pengalaman seorang yang diperdagangkan: 

Selama dua tahun saat saya di kapal, saya tidak pernah berlabuh, saya hanya tahu 
bahwa saya di [samudra] Atlantik. [….] Setelah dua tahun pertama, kami berlabuh 
dan perahu kami dirucat. Kapten kami pulang. Kapal pengumpul datang dan awak 
kapal harus menyelesaikan kontraknya. Saya ingin pulang, tapi tidak diijinkan. 
Demikian maka saya dipindahkan ke kapal lain. 

Tatkala para nelayan yang diperdagangkan merapat di pelabuhan, gerakan mereka sering 
kali dikendalikan secara ketat. Komunikasi dengan keluarga dibatasi. Nelayan yang 
diperdagangkan menjelaskan bahwa mereka tidak ada cara berkomunikasi dengan keluarga 
di tanah air selama kurun waktu yang panjang: 

Istri saya tidak berkomunikasi dengan saya selama satu tahun. Sementara itu, hidup 
berjalan terus … dia tidak bisa mengirim pesan karena saya sedang berada di laut. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Surtees, R. (2018) ‘Being Home: Exploring Family Re-Integration amongst Trafficked Indonesian Domestic 
Workers’ in R. Piotrowicz, C. Ripken and B. Heide Uhl (Eds.) Routledge Handbook of Human Trafficking. 
Abingdon, United Kingdom: Routledge. 
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[Setelah saya kembali] Saya tetap bekerja dan mencoba memenuhi kebutuhan 
keluarga namun istri saya merasa itu tidak cukup, kami sering bertengkar. Dia 
merasa bahwa selama saya pergi tiga tahun, saya tidak pernah memberi uang 
maupun kabar. Keluarga saya bahkan mengira saya sudah meninggal, karena tidak 
mendengar kabar selama dua setengah tahun. 

Para nelayan di pelabuhan di Jakarta. Laki-laki yang diperdagangkan menjadi penangkap ikan terisolasi dan 
”tak terlihat’. Mereka menghabiskan waktunya berbulan-bulan hingga bertahun-tahun di laut, bahkan jarang 
sekali merapat ke pelabuhan. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Isolasi dan kendali juga dialami oleh para korban perdagangan orang yang dieksploitasi di 
perkebunan, pabrik dan situs konstruksi. 

[Lokasi kerjanya] adalah sebuah rumah yang sedang dibangun. Kami langsung 
dibawa ke sana. Kami tidur di sana. Kami terkejut karena dalam kesepakatan kami 
akan diinapkan di hotel. Kami tidur di lantai dengan alas kardus yang kami cari 
sendiri […] Uang kami tidak cukup untuk membeli makan […] Kami kurang makan. 
Kami selalu lapar, apalagi bisa dapat kopi pagi hari yang kita butuhkan. 

Perkebunan sering kali terdapat di lokasi terpencil, jauh di dalam hutan, yang semakin 
memperdalam isolasi, seperti yang dijelaskan oleh seorang tentang lokasi tempat dia 
dieksploitasi: 

Lokasinya di tengah hutan tropis, ada akses ke kota namun sangat jauh, sekitar 
empat puluh kilometer… ke pasar, ke kota sekitar empat puluh kilometer, namun 
kami tidak pernah ke sana. Dengan keadaan di camp dan tempat tidur yang jauh dari 
layak… bukan camp, sebenarnya hanya gubuk […] Saat saya tiba di sana, sejujurnya, 
kalau boleh dibilang, tempatnya tidak manusiawi. 

Di beberapa negara tujuan, isolasi pada situasi perdagangan orang diperparah oleh kendala 
bahasa, karena para korban perdagangan orang tak mampu berkomunikasi dengan orang-
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orang di negara tujuan yang semestinya mungkin bisa membantu mereka, termasuk dengan 
potensial mengingatkan pihak yang berwenang tentang kemungkinan adanya eksploitasi. 

Seorang laki-laki bekerja di perkebunan di Indonesia. Perkebunan banyak yang terletak di daerah terpencil. 
Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute.

4.2 Tantangan kelembagaan dan tanggap identifikasi !
Di berbagai kasus, hambatan terhadap identifikasi korban begantung pada kerangka kerja 
upaya anti perdagangan orang, yaitu, rancangan negara atas upaya anti-perdagangan orang 
akan menentukan peluang dan hambtan untuk identifikasi korban. 

Tantangan kelembagaan dalam tanggap 
identifikasi 

41

¥! Tak adanya identifikasi korban di negara 
tujuan 

¥! Pemeriksaan Perdagangan Orang tidak 
memadai saat pulang  

¥! Tak adanya prosedur identifikasi korban 
di Indonesia 

¥! Keterampilan, kapasitas dan alat-alat 
untuk mengidentifikasi para korban 
perdagangan orang 

¥! Kurangnya respon yang tepat 

Sebagai contoh, di banyak negara tujuan, 
para korban perdagangan orang 
Indonesia mengalami eksploitasi, tidak 
terdapat cukup mekanisme dan inisiatif 
untuk memeriksa dan mengidentifikasi 
para korban perdagangan orang, bahkan 
di antara para pekerja migran yang 
mengalami perlakuan tak semestinya. 
Demikian juga tidak ada pemeriksaan 
yang memadai terhadap para pekerja 
migran yang kembali ke Indonesia untuk 
mendeteksi potensi pengalaman 
perdagangan orang, bahkan dengan 
tanda-tanda yang jelas atas perlakuan 
tidak semestinya. Lebih jauh, sekalipun di atas kertas ada kerangka kebijakan anti-
perdagangan orang yang kuat, pada praktiknya kerangka kerja kelembagaannya tidak 
punya cukup jangkauan ke aras komunitas, maupun cukup cara yang lebih baik untuk 
identifikasi para korban perdagangan orang yang pulang ke tanah air. Tambahan lagi dan 
lebih luas lagi, para korban perdagangan orang Indonesia sering gagal teridentifikasi 
karena kurangnya keterampilan, kapasitas dan alat-alat di antara para petugas garis depan, 
baik di negara tujuan maupun saat mereka sudah pulang ke Indonesia. Kurangnya respon 
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yang tepat juga diidentifikasi sebagai halangan potensial dalam mengidentifikasi dan 
merujuk para korban perdagangan orang Indonesia, baik di luar negeri maupun di dalam 
negeri. 

Kurang adanya identifikasi korban di negara tujuan 
Banyak korban perdagangan orang Indonesia tidak teridentifikasi selama berada di luar 
negeri. Sejumlah signifikan orang yang diperdagangkan terlewat teridentifikasi, sekalipun 
berkontak dengan orang-orang yang semestinya dapat mengidentifikasi mereka. Orang-
orang ini termasuk para pihak yang berwenang, dan para profesional, yang, dianggap 
harusnya telah terlatih dalam mengidentifikasi orang yang diperdagangkan – seperti 
misalnya penjaga perbatasan, petugas imigrasi, penegak hukum, pekerja kesehatan, pekerja 
sosial, staf kedutaan dan konsulat, pejabat pelabuhan dan sebagainya. 

Dalam berbagai kasus, prosedur pemeriksaan nampaknya tidak dilakukan, bahkan saat saat 
para pekerja migran menunjukkan tanda-tanda kemungkinan perlakuan tak semestinya, 
dan perdagangan orang. Sebagai contoh, sejumlah korban perdagangan orang Indonesia 
berkontak dengan petugas medis, saat masih dalam situasi eksploitasi, namun tidak 
diidentifikasi, sekalipun mengalami luka-luka dan gangguan kesehatan yang menandakan 
perlakuan buruk, dan diterlantarkan. Seorang perempuan mengalami sakit parah saat 
bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Bahrain, berat badannya turun dari 60 kg sampai 
49 kg dan mengalami kelemahan dan kelelahan luar biasa. Majikannya membawanya ke 
rumah sakit tempat dia ditangani oleh para dokter dan kemudian diperbolehkan pulang. 
Dalam situasi itu tak seorangpun staf rumah sakit menanyakan tentang keadaan hidup dan 
kerjanya atau faktor lain yang berpotensi mengakibatkan situasi kesehatannya yang sangat 
buruk. 

Tidak adanya prosedur pemeriksaan, juga terjadi di kalangan berbagai penegak hukum. 
Seperti disebutkan di atas, pihak berwenang di Afrika Selatan gagal mengidentifikasi para 
nelayan Indonesia yang dieksploitasi pada armada 10 kapal nelayan di dan seputar Afrika 
Selatan saat pihak pejabat menahan kapal-kapal nelayan tersebut di pelabuhan Cape Town 
karena penagkapan ikan ilegal.18 Pihak berwenang tidak memeriksa awak kapal atas 
kemungkinan perdagangan orang19 sekalipun ada bukti-bukti jelas bahwa para awak kapal 
telah mengalami keadaan hidup dan kerja yang brutal di atas kapal-kapal tersebut, tidak 
mendapat upah dan mengalami kekerasan ekstrim.20 Orang-orang ini dipaksa untuk tinggal 
di kapalnya di pelabuhan Cape Town, hidup di keadaan yang tidak manusiawi tanpa 
makanan, tanpa listrik maupun air bersih, bergantung dari sumbangan dari warga sipil dan 
kelompok masyarakat sipil. Salah satu korban, menjabarkan bagaimana setelah berbulan-
bulan dipaksa hidup di kapal, pihak berwenang, di tengah malam membawa mereka ke 
pusat penahanan imigran gelap: 

Setelah hidup beberapa lama di kapal, pada jam 3 pagi, Polisi dan team imigrasi 
datang ke kapal, semua teman saya bingung, rata-rata tidak bisa berbahasa inggris .. 
Mereka [pihak berwenang] membawa senjata dan berkata: “Cepat angkut barang-
barang kalian” Suara mereka keras. Mereka memaksa kami keluar dari perahu. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Menangkap sebuah kapal berarti merebut dan menahan kapal untuk mendapatkan yurisdiksi atas kapal 
tersebut dan karena itu dapat melakukan denda (misalnya untuk penangkapan ikan ilegal) atau untuk 
mengajukan klaim terhadap pemilik kapal (misalnya untuk utang yang belum dibayar) di Pengadilan. 
Menangkap kapal tidak berarti bahwa awak kapalnya ditangkap - dalam menahan kapal, kapal itu sendiri adalah 
‘terdakwa’ (dikenal sebagaimana dalam proses in rem). Kemampuan dalam Admiralty Law untuk mengajukan 
klaim terhadap kapal itu sendiri (bukan seseorang) memberikan keuntungan tertentu, terutama jika pemilik 
kapal adalah orang atau perusahaan asing. Lihat. OECD (2004) Fish Piracy: Combating Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 
19 United States Department of State (2014) ‘South Africa’ in Trafficking in Persons Report. Washington: United 
States Department of State. 
20 Surtees, R. (2014) In African waters. The Trafficking of Cambodian Fishers in South Africa. Washington: 
NEXUS & Geneva: International Organization for Migration, pp. 99-100. 
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[Mereka mengatakan]: “Cepat bawa barang-barang yang dibutuhkan!”... Kami, 74 
orang, dibawa ke kantor polisi. […] Setelah itu perjalanan 16 jam [ke] Johannesburg 
[dari] Cape Town dengan pengawalan ketat. Kami hanya makan roti dan minum air 
… Tengah malam, kami tiba di tempat disebut Lindela, ini adalah tempat tahanan. 
[…] Para petugas menyita semua barang kami seperti telefon dan semua barang 
pribadi. Tempatnya seperti penjara. Perbedaannya adalah bahwa kami tidak 
mengenakan seragam [penjara]. 

Orang-orang ini ditahan di pusat penahanan selama beberapa bulan sebelum dipulangkan 
ke Indonesia. Orang-orang ini secara formal tidak diidentifikasi sebagai para korban 
perdagangan orang di segala tahap saat di luar negeri. 

Di beberapa negara, pengaduan dari pekerja migran yang dieksploitasi tidak selalu 
ditanggapi dengan sungguh-sungguh atau ditindak-lanjuti oleh pihak berwenang. Salah satu 
orang, yang diperdagangkan di kapal nelayan di Taiwan (Provinsi Cina), melarikan diri dari 
majikannya karena gajinya tidak dibayarkan penuh dan secara teratur dipukuli oleh 
majikan. Ketika melaporkan kasusnya kepada polisi, ia tidak diperiksa sebagai terduga 
korban perdagangan orang dan laporannya ditolak. Ia lalu bekerja di situs kerja lain di 
Taiwan (Provinsi Cina) untuk mendapat nafkah, namun ia lalu ditangkap polisi sebagai 
imigran gelap karena tidak punya dokumen. Sekali lagi, ia tidak diperiksa sebagai terduga 
korban perdagangan orang sekalipun telah menjabarkan secara rinci kepada pihak 
berwenang pengalaman eksploitasi dan perlakuan tak semestinya. 

Seorang nelayan Indonesia. Banyak korban perdagangan orang dari Indonesia tidak teridentifikasi ketika di 
luar negeri, termasuk para laki-laki yang diperdagangkan di kapal ikan. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS 
Institute. 

Pengakuan dan respon kelembagaan yang tidak memadai dalam perdagangan orang untuk 
eksploitasi tenaga kerja berarti bahwa banyak korban perdagangan orang teridentifikasi 
secara keliru, sering kali dianggap sebagai imigran gelap. Beberapa orang yang 
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diperdagangkan keliru diidentifikasi oleh pihak berwenang di negara tujuan. Dalam hal ini 
mereka (setidaknya pada tahap awal) tidak diidentifikasi sebagai para korban perdagangan 
orang, melainkan sebagai pelaku kriminal seperti misalnya sebagai pekerja seks komersial, 
pelanggar tindak pidana ringan, pengemis jalanan dan sebagainya – dan diperlakukan 
sesuai dengan tuduhan tersebut. 

Banyak perempuan Indonesia yang diperdagangkan untuk kerja di Timur Tengah, misalnya, 
ditangkap dan ditahan sebagai imigran gelap (sering kali selama periode waktu yang 
panjang), bukannya diidentifikasi dan dibantu sebagai pekerja rumah tangga yang 
diperdagangkan. Seorang yang diperdagangkan untuk kerja di Malaysia ditangkap dan 
ditahan di penjara beberapa minggu setelah polisi menggrebek perkebunan tempat dia 
dieksploitasi. Polisi tidak mempertimbangkan bahwa dia dan para rekan kerjanya 
diperdagangkan, sekalipun banyak indikasi dan informasi dari para pekerja bahwa situs 
kerjanya bersifat eksploitatif – misalnya, pekerja melaporkan bahwa mereka tidak digaji, 
tidak dapat meninggalkan tempat kerja, mengalami keadaan hidup yang tidak manusiawi 
dan sebagainya. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa, sebaliknya polisi menganggap pekerja 
sebagai imigran gelap dan mereka ditangkap lalu ditahan dalam keadaan yang parah: 

Kami tak berdaya. Akhirnya kami ditahan … kami dibawa ke kantor polisi […] Selama 
satu minggu kami tak bisa tidur dan semuanya sakit .. 48 orang [ditempatkan di 
ruang kecil] Semua orang tidur di posisi duduk .. hanya ada satu toilet, kami dipaksa 
tidur bersama-sama, sama sekali tidak manusiawi, selama seminggu. Setelah 
seminggu kami diproses dan dimasukkan ke penjara, satu sel ditempati sekitar 18 
orang.  

Ditahan di negara tujuan menjadi sumber stress dan trauma yang cukup berarti bagi banyak 
orang yang diperdagangkan dan mempunyai dampak serius kepada kesehatan mental 
mereka. Orang-orang yang diperdagangkan di kapal nelayan yang berakhir di tempat 
penahanan sebagai imigran gelap menjabarkannya sebagai masa yang sulit dan penuh 
tekanan, seperti djabarkan seorang berikut ini: 

Kami benar-benar menyesal berada di sana. Kenapa kami ditahan seperti ini? Apa 
salah kami?... Ketika sampai di sana, kami ingin pulang. Mengapa jadi seperti ini? 

Seorang lain lagi, ditahan di fasilitas tahanan yang sama, menjabarkan pengalamannya 
sebagai berikut: 

Selama di tahanan, kami hanya diberi makan dua kali per hari. Mereka memberi 
kami roti di pagi hari, dan nasi di sore hari. Demikian maka kami makan nasi hanya 
sekali sehari. Kadang teman kami menjual barang pribadinya dengan harga sangat 
rendah untuk membeli makanan. Kami harus antre dengan 8000 orang dari seluruh 
dunia. Kebanyakan dari mereka adalah para pekerja ilegal di tahanan tersebut. 

Dalam beberapa kasus, para petugas di garis depan, nampaknya telah mengenali bahwa 
individu tersebut telah dieksploitasi bahkan diperdagangkan, namun hal ini tidak memicu 
proses formal identifikasi dan rujukan. Salah satu orang, diperdagangkan untuk menjadi 
nelayan di Pasifik, dijabarkan bahwa dia berkontak dengan staf kedutaan Indonesia ketika 
kapalnya merapat di pelabuhan, namun ia tidak mendapat bantuan apapun sebelum 
akhirnya sampai di Indonesia. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa staf kedutaan bersimpati 
pada keadaan kerjanya yang buruk, tapi tidak melakukan pemeriksaan dan tidak 
menganggapnya sebagai terduga korban perdagangan orang: 

Tak seorangpun, sampai saya tiba di Indonesia, tak seorangpun yang membantu 
saya. […] [Staf kedutaan] tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan “Anda 
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ditindas” Dia mengatakan “Anda benar-benar ditindas, sungguh malang nasib anda”. 
Hanya itu yang dikatakan. 

Tidak adanya bahasa yang sama di negara tujuan menjadi penghalang signifikan bagi 
identifikasi korban. Para korban sering tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi ketika 
mereka berkontak dengan pihak berwenang karena mereka tidak mengerti bahasa di negara 
tujuan atau mereka juga tidak punya bahasa yang sama dengan pihak berwenang. Dalam 
beberapa kasus korban bicara dalam bahasa lokal namun tidak dapat menyampaikan secara 
jelas apa yang terjadi pada mereka dan eksploitasi yang mereka alami. Akses pada 
penterjemah juga menjadi tantangan di berbagai negara tujuan. Salah satu contoh, seorang 
nelayan Indonesia, diperdagangkan ke Afrika Selatan, menjelaskan bagaimana dia menjadi 
juru bicara tidak resmi bagi kelompoknya karena dia bisa berbicara dalam bahasa Inggris 
kepada pihak berwenang di Afrika Selatan. 

Pemeriksaan terkait Perdagangan Orang tidak memadai saat kepulangan 
para migran  
Identifikasi terlewat juga terjadi saat pulang ke Indonesia; Banyak orang yang 
diperdagangkan tidak diperiksa dan tidak dikenali sebagai korban perdagangan orang 
selama proses pemulangan. Sejauh tertentu ini karena bagaimana cara korban pulang – 
yaitu mereka pulang sendiri atau dipulangkan oleh majikan – yang berarti secara alami 
mereka tidak berkontak dengan pihak berwenang yang seharusnya mungkin memeriksa 
mereka dan menimbang kasus mereka sebagai perdagangan orang, baik pada saat 
keberangkatan ataupun kepulangan di Indonesia.  

Seorang Perempuan, diperdagangkan ke Uni Emirat Arab, untuk jadi pekerja rumah tangga, 
dilepaskan ketika “majikannya” tiba-tiba mengirimnya pulang tanpa upah untuk kerjanya 
selama berbulan-bulan. Ia menjelaskan bagaimana majikan membawanya ke bandara tanpa 
ada pemberitahuan sebelumya bahwa ia akan dipulangkan. Dalam kasus ini dia sangat 
bersyukur bisa pulang ke rumah setelah mengalami perlakuan tak semestinya dan 
eksploitasi yang dideritanya, sehingga dia tidak terfikir untuk mencari bantuan atau 
intervensi: 

Mereka mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke supermarket, namun mereka 
memberi saya tiket pesawat dan saya dipulangkan … Saya diberi tiket pesawat dan 
uang. Saya terkejut karena pakaian dan makanan saya masih di rumah mereka dan 
saya hanya mengenakan piyama dan membawa passport... saya hanya membawa 
uang dan tiket dan saya tidak tahu tentang gaji saya… mereka sering memukuli saya, 
sehingga saya bersyukur bahwa saya dipulangkan. 

Dengan dokumen legal dan tiket pesawat yang sah, dia keluar dari Uni Emirat Arab dan 
masuk Indonesia tanpa memicu dugaan pihak berwenang akan indikator adanya 
perdagangan orang. 

Korban-korban meninggalkan keadaan perdagangan orang saat dilepaskan majikannya pada 
akhir kontrak kerja mereka. Biasanya mereka pulang dengan dokumen imigrasi yang sah, 
melintasi batas negara formal, dan belum tentu memunculkan tanda-tanda nampak atas 
eksploitasi yang mereka alami. Seperti pada kasus perempuan yang disebut di atas, mereka 
hanya mementingkan bagaimana bisa pulang secepat mungkin dan tidak mencari bantuan. 
Seorang laki-laki yang telah bermigrasi berulang kali ke Singapura untuk bekerja (termasuk 
dalam beberapa kasus, dia diperdagangkan), menjelaskan bahwa dia tidak ditanya apapun 
saat pulang ke Indonesia, dia juga tidak meminta bantuan apapun dari pihak berwenang: 
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Pulang ke Indonesia cukup sederhana. Kami tidak perlu berurusan dengan imigrasi. 
Kami dibawa ke bandara Changi lalu terbang ke Indonesia dan tidak pernah ditanya 
oleh imigrasi Indonesia. 

Seorang perempuan di terminal bis di Jakarta. Banyak korban perdagangan orang kembali ke Indonesia 
tanpa diidentifikasi oleh pihak berwenang. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Para individu yang diwawancara untuk kajian ini tidak menyatakan bahwa dirinya diperiksa 
sebagai terduga korban perdagangan orang saat masuk Indonesia, bahkan tatkala ada 
beberapa indikasi akan hal tersebut. Beberapa para korban perdagangan orang bahkan 
mencari bantuan di perbatasan, namun tidak diidentifikasi sebagai orang yang 
diperdagangkan. Salah satu perempuan, diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga ke 
Qatar, dipaksa untuk bekerja pada jam kerja yang berkepanjangan, tidak digaji, tidak diberi 
cukup makan, dan dicegah keluar rumah, dan mengalami kekerasan verbal dari majikan. 
Perempuan ini menjelaskan apa yang dialaminya kepada pihak berwenang saat pulang ke 
Indonesia, namun pihak berwenang tidak menilai kasusnya sebagai perdagangan orang 
melainkan dikategorikan sebagai pekerja migran yang gagal: 

[Mereka mengatakan kepada saya] bahwa saya adalah pekerja migran yang gagal. 
[….] Saya menceritakan pengalaman saya di sana, bahwa majikan saya kejam, 
makanan yang diberikan kepada saya tidak layak, dan sebagainya. 

Korban-korban lain, saat tiba di Indonesia terlewat teridentifikasi walaupun ada cukup 
banyak tanda-tanda yang nampak akan adanya perlakuan tak semestinya yang seharusnya 
memicu peringatan kepada para pelaku identifikasi tentang kemungkinan perdagangan 
orang atau bentuk pelanggaran lain. Seorang perempuan yang diperdagangkan sebagai 
pekerja rumah tangga di Uni Emirat Arab, dipulangkan oleh “majikannya” pada 
penerbangan komersial dengan dokumen-dokumennya. Ada luka yang masih berdarah dan 
beberapa bekas cedera yang nampak saat tiba di Indonesia, namun demikian tidak diperiksa 
oleh kewenangan bandara sebagai terduga korban perdagangan orang atau bahkan sebagai 
pekerja migran yang tidak berhasil. Seorang pekerja rumah tangga lain yang 
diperdagangkan pulang dari Bahrain menjelaskan bahwa dia nampak sakit sampai-sampai 
pramugari di pesawat menanyakan tentang kondisinya dan apakah telah dilecehkan atau 
disiksa oleh majikannya: 
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Saat saya dalam perjalanan pulang ke tanah air, di pesawat, pramugari bertanya 
tentang keadaan saya. [Dia bertanya] “Ada apa dengan mu? Apakah majikanmu 
menyiksa kamu” Dia memberi saya selimut, karena saya kedinginan dan tidak bisa 
tidur. Situasi saya sudah membaik sekarang. Sebenarnya waktu itu seharusnya saya 
masuk rumah sakit, namun saya tidak punya uang… 

Namun demikian, perempuan ini tidak diperiksa oleh pihak berwenang sebagai terduga 
korban perdagangan orang sewaktu memasuki Indonesia.  

Kurangnya prosedur identifikasi korban di Indonesia 
Kebanyakan para korban perdagangan orang yang diwawancara untuk kajian ini, kembali 
dan tinggal di desa mereka setelah perdagangan orang. Kebanyakan terlewatteridentifikasi 
ketika masih di luar negeri dan lalu juga sering, teridentifikasi setidaknya pada tahap awal, 
sesampainya di Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Para korban perdagangan orang 
Indonesia biasanya kalau diidentifikasi secara formal, sering kali dalam posisi “reaktif” – 
yaitu si orang yang diperdagangkan itu sendiri yang mendekati kewenangan identifikasi 
untuk mendapat bantuan. 

Hal ini, paling tidak, sebagian, terjadi karena pada praktiknya kerangka kelembagaan untuk 
mengidentifikasi dan mendampingi para korban perdagangan orang tidaklah merata. 
Dengan adanya otonomi daerah (desentralisasi), tanggung jawab untuk prioritas dan 
pendanaan tanggap anti-perdagangan orang diserahkan ke masing-masing provinsi. Dalam 
keadaan ini beberapa pemerintah provinsi telah memprioritaskan identifikasi dan 
pendampingan kepada korban perdagangan orang. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat, 
Perda nomor 3 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang 
di Jawa barat menetapkan bahwa pemerintah provinsi harus menyediakan beberapa bentuk 
pendampingan (rumah aman sementara, bantuan hukum, perawatan medis, dukungan 
psikologis, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan) kepada para korban yang berasal dari 
Jawa Barat. 21 Namun demikian tidak semua kabupaten di Jawa Barat telah 
mengimplementasikan peraturan dan program lokal yang mendukung identifikasi dan 
pendampingan, selain itu sumber daya sering kali tidak cukup tersedia.22 Sementara itu, 
Prosedur Operasi23 untuk layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang 
menetapkan bahwa identifikasi korban harus dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT),24 
namun tidak semua kabupaten mempunyai PPT.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Provinsi Jawa Barat (2008) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2008 tentang Pencegahan 
dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat, Pasal 8-9. 
22 Saat ini di Provinsi Jawa Barat, 18 dari 24 Kabupaten/Kota mempunyai peraturan mengenai pencegahan dan 
penanganan perdagangan orang serta gugus tugas. 
23 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, yang 
menjadi landasan hukumnya adalah Republik Indonesia (2008)  
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 46 UU nomor 21 Tahun 2017 menyatakan: “Untuk 
melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi 
saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan 
mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan 
identifikasi formal. Undang-Undang RI nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang  
24 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu 
untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan 
untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan 
secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi 
kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. Penyelenggaraan pelayanan 
terpadu ini didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang telah terlatih antara lain meliputi 
tenaga kesehatan, psikolog, konselor, psikiater, pekerja sosial, serta pendamping yang disediakan oleh instansi 
atau lembaga terkait. PPT dapat dibentuk di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / kota. PPT dapat berbasis 
rumah sakit (yang terletak di rumah sakit pemerintah atau kepolisian, pusat kesehatan swasta atau umum atau 
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Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia nomor 05 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat 
Pelayanan Terpadu menyatakan bahwa PPT adalah istilah generik yang mengacu pada 
berbagai kelembagaan yang menyediakan layanan kepada korban kekerasan dan, ketika 
tidak ada PPT di lokasi terdekat, maka identifikasi dapat dilakukan oleh perwakilan dari 
berbagai kewenangan negara.25  

Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme rujukan tidak sepenuhnya operasional, 
demikian juga tidak semua pemangku kepentingan menyadari bagaimana praktik 
bekerjanya proses identifikasi dan rujukan. Kebijakan identifikasi dan pendampingan tidak 
selalu diterjemahkan menjadi tanggap operasional di lapangan, terutama di tingkat desa. 

Seorang polisi yang telah dilatih menangani kasus perdagangan orang di sebuah kabupaten di Jawa Bara. 
Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Dalam mengimplementasi proyek percontohan identifikasi korban di tiga desa di tiga 
kabupaten di Jawa Barat, didapati salah satu unsur penting dalam proyek adalah koordinasi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
berbasis masyarakat (yang terletak di luar rumah sakit). Di provinsi Jawa Barat, ada enam PPT berbasis rumah 
sakit, termasuk satu di rumah sakit umum (PPT RSUD Hasan Sadikin Bandung) dan lima di rumah sakit 
kepolisian (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 di Sukabumi). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional 
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
25 Ini mungkin termasuk, misalnya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 
Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) dan 
Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) serta satuan bakti pekerja sosial, termasuk RPTC, RPSW dan 
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), petugas polisi, anggota Gugas Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan petugas kesehatan. KPP&PA (2010) Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan 
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. 
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dengan kewenangan di tingkat kabupaten untuk memetakan proses identifikasi dan rujukan 
korban, yang sangat berbeda di masing-masing tiga kabupaten tersebut.  

Fitur lain pada proyek ini adalah memberitahu pemangku kepentingan di desa tentang 
prosedur identifikasi dan rujukan serta membimbing mereka menjalani proses yang ternyata 
dalam praktiknya sering menghadapi halangan dan tantangan.  

Lebih jauh lagi, pada kenyataannya, peluang identifikasi dan rujukan juga terkendala oleh 
tidak adanya kemampuan menjangkau sampai ke desa tempat kebanyakan para korban 
perdagangan orang telah kembali dan tinggal. Lembaga-lembaga yang bisanya ditugasi 
mengidentifikasi korban, tidak ada di tingkat desa atau belum dilatih secara spesifik tentang 
perihal identifikasi dan rujukan korban, sebuah isu yang akan dibahas lebih rinci di bagian 
berikutnya. Lembaga tingkat desa yang seharusnya bisa menyediakan pintu masuk penting 
bagi identifikasi korban – seperti misalnya, klinik kesehatan, administrasi desa, sekolah, 
LSM, organisasi kepemudaan, pemimpin keagamaan dsb – secara umum belum dilibatkan 
dalam merespon isu ini oleh lembaga-lembaga kabupaten, provinsi maupun nasional. 

Tidak adanya kerangka kerja kelembagaan di tingkat desa untuk mendukung identifikasi 
dan rujukan diperparah oleh tantangan praktis lain termasuk tidak adanya sumber daya 
untuk mendukung jangkauan ke desa oleh kewenangan tingkat kabupaten atau sumber daya 
bagi para korban perdagangan orang untuk pergi ke wilayah kabupaten/kota untuk 
diidentifikasi secara resmi atau dirujuk. 

Keterampilan, kapasitas dan alat-alat untuk mengidentifikasi para 
korban perdagangan orang 
Tidak semua petugas di garis depan telah dilatih mengenai identifikasi korban atau punya 
kapasitas yang memadai untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang. Hal ini terjadi 
baik di negara tujuan maupun negara asal. 

Sebagai contoh, sampai saat ini tetap tidak jelas sejauh mana penegak hukum dan pejabat 
imigrasi di Timur tengah, tempat banyak perempuan Indonesia diperdagangkan, telah 
dilatih dalam identifikasi para korban perdagangan orang. Kebanyakan, kalau tidak semua 
pekerja rumah tangga yang diperdagangkan yang diwawancara dalam kajian ini, dalam 
segala tahap tidak pernah diperiksa atas kecurigaan perdagangan orang, bahkan ketika ada 
tanda-tanda nampak akan perlakuan yang tak semestinya. Demikian pula, petugas garis 
depan di sektor kerja lain seperti di industri perikanan secara umum tidak dilatih dalam 
bagaimana mengidentifikasi para korban perdagangan orang yang dieksploitasi di bidang 
kerja tersebut. Tak adanya kapasitas untuk mengidentifikasi para korban perdagangan orang 
bisa secara khusus sangat mengedepan dalam situasi ketika ada perputaran cepat pergantian 
petugas garis depan seperti di bidang penegakan hukum. 

Di beberapa negara tujuan, tidak adanya pelatihan merupakan konsekuensi dari rendahnya 
prioritas yang diberikan oleh kewenangan terhadap isu perdagangan orang. Di negara-
negara lain, tidak ada kerangka legislatif dan kelembagaan untuk menanggapi urusan 
perdagangan orang. Sebagai contoh, pada tahun 2013, saat para nelayan Indonesia ditahan 
di kapal di pelabuhan Cape Town, perundang-undangan anti-perdagangan orang baru saja 
diamandemen sehingga juga mencakup perdagangan orang di sektor buruh, yang artinya 
banyak petugas garis depan belum cukup dilengkapi untuk memeriksa dan mengidentifikasi 
korban perdagangan orang di sektor buruh. 
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Seorang anggota Babinsa berpartisipasi dalam simulasi wawancara sebagai bagian dari pelatihan tentang 
identifikasi korban perdagangan orang. Foto oleh Thaufiek Zulbahary untuk NEXUS Institute. 

Para korban perdagangan orang Indonesia juga menjabarkan tidak adanya kapasitas di 
antara petugas garis depan di Indonesia seperti misalnya para penegak hukum. Seorang 
perempuan yang diperdagangkan untuk menjadi pekerja rumah tangga menjelaskan betapa 
perlunya ada perbaikan dalam cara polisi menangani kasus, menjelaskan bahwa polisi tidak 
“menerima” kasusnya, walaupun kasus itu konsisten dengan hukum perdangangan orang. 

Para pemimpin komunitas juga tidak terlibat dalam identifikasi orang yang diperdagangkan 
setelah mereka ini kembali ke kampung halaman dan sering kali bahkan pada kasus para 
pemimpin komunitas tahu bahwa para pekerja migran ini mengalami penderitaan selama di 
luar negeri. Hal ini terjadi karena tak adanya keterampilan dan pelatihan tentang bagaimana 
cara mengidentifikasi para korban perdagangan orang serta pilihan-pilihan rujukan dan 
pendampingan. Meskipun demikian para pemimpin desa dan komunitas merupakan titik 
kontak untuk orang yang diperdagangkan yang mencari pendampingan dan dukungan 
untuk pemulihan dan reintegrasi pasca perdagangan orang mereka. Selama 18 bulan, suatu 
proyek percontohan dilakukan di tiga desa di Jawa Barat, anggota dari TMD di tingkat desa 
telah sebelumnya mengidentifikasi dan merujuk banyak kasus di desa mereka, yang diduga 
sebagai perdagangan orang untuk kerja paksa. Hal ini, namun memerlukan upaya 
pembangunan kapasitas yang intensif melalui pelatihan bulanan, dan sesi bimbingan 
dengan TMD di tiap desa, serta juga pengembangan panduan, indikator, tata-tertib, dan 
alat-alat lain. 

Demi memastikan bahwa segala upaya pembangunan kapasitas mewujud menjadi 
identifikasi dan rujukan yang bermakna, pelatihan dan pembangunan kapasitas harus 
sejalan dengan perdagangan orang yang sifatnya nyata dan selalu berevolusi.26 Sekalipun 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di wilayah lain, seperti Balkan dan negara-negara bekas Uni 
Soviet sebuah gambaran tentang korban perdagangan orang yang khas telah mendominasi upaya advokasi anti-
perdagangan orang dan peningkatan kesadaran - yaitu, remaja, perempuan, yang diperdagangkan untuk 

!50



!

!

demikian, banyak petugas garis depan terus memandang perdagangan orang, pertama dan 
terutama sebagai perdagangan orang perempuan dan remaja perempuan untuk tujuan 
eksploitasi seksual, yang secara negatif mempengaruhi respons kehidupan nyata, termasuk 
identifikasi korban. Ini berarti, bahwa dalam praktik, korban lelaki dan korban eksploitasi 
sektor perburuhan menghadapi halangan untuk dapat dikenali sebagai para korban 
perdagangan orang dan, dengan demikian mendapat haknya atas pendampingan dan akses 
pada keadilan. 

Sama pentingnya adalah ketersediaan ala-alat bagi para petugas garis depan – sebagai 
contoh, kriteria identifikasi dan indikator TIP – dan bahwa sumber daya ini tetap tidak 
tertinggal dengan perubahan metoda dan perilaku para pelaku perdagangan orang. Lebih 
banyak terdapat alat dan sumber daya identifikasi berorientasi kepada perempuan daripada 
lelaki, lebih banyak untuk perdagangan orang untuk eksploitasi seksual daripada eksploitasi 
bentuk lain, perdagangan orang and trans-nasional daripada internal, perdagangan orang 
warga negara asing di suatu negara daripada eksploitasi warga negara setempat. 

Para anggota TMD sedang mengikuti pelatihan identifikasi korban perdagangan orang. Foto oleh Thaufiek 
Zulbahary untuk NEXUS Institute.

Indikator tentang perdangangan orang juga butuh adaptasi tergantung dari dan kapan 
identifikasi korban dilakukan. Indikator relevan akan berbeda-beda tergantung apakah 
petugas garis depan melakukan identifikasi korban di negara tujuan dimungkinkan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eksploitasi seksual - terus menginformasikan berapa banyak responden petugas garis depan memahami 
perdagangan orang dan, dengan demikian, bertindak dan menanggapinya dalam kerja-kerja mereka. 
Surtees, R. and A. Brunovskis (2019) ‘The identification of trafficking victims in Europe and the former Soviet 
Union’ in J. Bryson Clark and S. Poucki (Eds.) The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day 
Slavery. Thousand Oaks, California: SAGE Publications. See also Surtees, R. (2008) ‘Trafficked Men as Unwilling 
Victims’, St. Antony’s International Review, 4(1), pp. 16-36.  
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mengamati situs eksploitasi (misalnya, situs kerja) atau di negara asal setelah pulang, 
indikator lebih bersifat retrospektif dan bertumpu pada apa yang bisa dipelajari dari 
pengalaman seseorang di luar negeri. 

Anggota salah satu TMD dan buku panduan identifikasi dan rujukan korban perdagangan orang. Foto oleh 
Foto oleh Lcamera. 

Perangkat mutakhir yang dikembangkan untuk identifikasi korban di Indonesia termasuk 
Guidelines for frontline responders and multi-disciplinary teams at the village level, 
dikembangkan dalam kemitraan dengan Kementerian Sosial sebagai bagian dari proyek 
percontohan untuk menguatkan identifikasi korban melalui tim multi-disiplin berbasis desa. 
Panduan ini, yang diuji coba, direvisi dan diterbitkan sebagai bagian dari proyek 
percontohan, memuat panduan langkah demi langkah tentang berbagai tahap identifikasi 
dan bagaimana merujuk dan mendukung terduga korban untuk menempuh proses.27 
Sebagai tambahan, the Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP) 
dalam kerja sama dengan gugus tugas 115,28 telah mengembangkan dan menguji-coba 
panduan dan alat identifikasi bagi para petugas garis depan untuk mengidentifikasi potensi 
para korban perdagangan orang di antara nelayan asing yang dieksploitasi untuk kerja paksa 
di kapal nelayan yang beroperasi di perairan Indonesia. Gugus tugas 115 akan mengadopsi 
panduan dan alat ini ke dalam prosedur operasi standar mereka untuk diimplementasi di 
masa depan.29 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 NEXUS Institute (2018) Identification and Referral of Trafficking Victims in Indonesia. Guidelines for 
frontline responders and multi-disciplinary teams at the village level. Washington, DC: NEXUS Institute and 
Jakarta, Indonesia: Ministry of Social Affairs. Selain itu, proyek ini menghasilkan Direktori Layanan, disebarkan 
secara langsung kepada korban perdagangan orang agar mereka dapat mengidentifikasi diri sendiri dan merujuk 
atau mencari bantuan yang tidak terkait langsung dengan pengalaman perdagangan orang mereka, jika mereka 
menginginkannya. Lihat: NEXUS Institute (2018) Directory of Services for Indonesian Trafficking Victims and 
Victim/Witnesses: Jakarta and West Java. Washington, DC: NEXUS Institute and Jakarta, Indonesia: Ministry 
of Social Affairs. 
28 Satuan Tugas 115 adalah lembaga ad hoc di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dibentuk oleh 
Peraturan Presiden No.115 tahun 2015. Satuan Tugas 115 melaporkan kepada Presiden Indonesia dan diberi 
mandat untuk menangani kejahatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teratur. 
29 Perangkat identifikasi - Identification of Victims of Human Trafficking in the Fishing Industry (2018) – 
tersedia dalam tujuh bahasa anggota negara ASEAN serta bahasa Mandarin untuk mengatasi kendala 
komunikasi antara petugas garda depan dan terduga korban perdagangan orang yang dieksploitasi di wilayah 
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Melibatkan pemimpin dan warga komunitas di tingkat desa untuk identifikasi garis depan 
mensyaratkan bahwa mereka peka dan sadar tentang penderitaan yang dialami orang yang 
diperdagangkan, dan dengan demikian memperlakukan mereka dengan penuh hormat dan 
kepekaan. Seorang perempuan, yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga, 
menjabarkan bagaimana dukungan dari pemimpin komunitas dan perlakuan yang peka saat 
ia kembali, merupakan hal penting dalam pemulihannya: 

Saat saya sangat tertekan, seluruh keluarga dan kerabat saya mendukung saya. Ada 
pemimpin keagamaan juga yang memberi motivasi dan nasihat supaya saya bisa 
mengelola diri saya dan menerima takdir saya dengan jujur. 

Namun demikian, korban-korban lain yang pulang mengalami dikambing-hitamkan dan 
dipersalahkan oleh pemimpin masyarakat atas migrasinya yang gagal, dan masalah yang 
mereka alami sebagai konsekuensi perdagangan orang, seperti misalnya mengalami 
perkosaan, dipaksa melakukan tindakan melanggar hukum, saat mereka diperdagangkan 
atau ditahan secara tidak benar sebagai imigran gelap. Seorang perempuan yang 
diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga, diperkosa ketika di luar negeri dan 
akibatnya melahirkan anak. Ketika dia pulang dengan anaknya, dia dikambing-hitamkan di 
ruang publik oleh pemimpin agama bukan sebagai korban perkosaan melainkan sebagai 
pelaku zinah. Hal ini sebangun dengan reaksi negatif yang dialami oleh korban-korban lain 
di kampung halamannya setelah mereka pulang. Seorang laki-laki yang diperdagangkan 
sebagai buruh, menjabarkan desas desus dan gunjingan di antara warga komunitas tentang 
apa yang dituduhkan dilakukan olehnya selama di luar negeri: 

Ada desas-desus dari tetangga, “Ah suamimu itu sering pergi ke pelacuran”... dan itu 
kenyataan di sekitar para tetangga “Ah suamimu itu hanya seorang pemabuk di luar 
negeri, pulang ke rumah tanpa uang”. 30  

Saya selalu mengalami kekerasan ketika kami di kapal. Ya, saya melaporkan 
kepadanya [ke polisi] namun dia mengatakan kepada polisi bahwa ini adalah 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
perairan Indonesia. Lihat: AAPTIP & Task Force 115 (2018) Identification of Victim of Human Trafficking in the 
Fishing Industry. Jakarta, Indonesia: AAPTIP & Task Force 115. 
30 Untuk diskusi mengenai reaksi masyarakat terhadap korban perdagangan orang di Indonesia setelah mereka 
kembali, silahkan lihat: Surtees, R. (2017) Moving on. Family and community reintegration among Indonesian 
trafficking victims. Washington, D.C.: NEXUS Institute. 
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Tata tertib dan pengembangan prinsip etik utama bagi petugas garis depan adalah alat 
penting dalam memandu dan memantau proses identifikasi di komunitas.31 Pelatihan dan 
pemantauan tentang bagaimana berinteraksi dengan korban dengan kepekaan juga penting. 

Kurangnya respon yang tepat 
Dalam beberapa kejadian, tidak adanya identifikasi korban nampaknya lebih merupakan isu 
komitmen kewenangan dibandingkan isu kapasitas. Beberapa orang yang diperdagangkan 
mendekati pihak berwenang, menjelaskan apa yang mereka alami dan meminta bantuan, 
namun para pihak berwenang nampaknya tidak mau secara formal mengidentifikasi mereka 
sebagai korban perdagangan orang.  

Seorang laki-laki Indonesia, diperdagangka di kapal nelayan Taiwan (Provinsi Cina), 
diperlakukan tidak semestinya olej majikannya di kapal, namun agen dan polisi tidak 
menanggapi ketika ia melaporkan kekerasan ini. Dia menjelaskan bahwa ini berarti dia terus 
menderita kekerasan sampai dia akhirnya berhasil meloloskan diri: 

31  Contoh Kode etik untuk Tim Multi Disiplin dan Prinsip-prinsip Etis Utama dalam identifikasi korban dapat
 dilihat pada: NEXUS Institute (2018) Identification and Referral of Trafficking Victims in Indonesia. 
Guidelines for frontline responders and multi-disciplinary teams at the village level. Washington, DC:  
 NEXUS Institute and Jakarta, Indonesia: Ministry of Social Affairs. 
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kesalah-pahaman. Ya, [Saya melaporkan dia] ke agen. Saya kira agen menerima uang 
karena majikannya kaya raya. Demikian maka tidak ada yang percaya pada laporan 
saya, oleh karena itu dia melakukan kekerasan lagi dan lagi dan akhirnya saya 
meloloskan diri dari sana. 

Dalam beberapa situasi, pihak berwenang memanfaatkan kerentanan individu demi 
kepentingan mereka sendiri. Seorang perempuan, diperdagangkan ke Malaysia sebagai 
pekerja rumah tangga, meloloskan diri dari rumah tempat dia dieksploitasi dan didapati 
bekerja di situs konstruksi demi mencari penghasilan. Pada saat di sana dia bertemu polisi 
yang menanyai dokumen-dokumen dan apakah dia bekerja secara legal. Perempuan ini 
menjelaskan kepada polisi bahwa dia telah dieksploitasi dan diperlakukan tidak semestinya 
di rumah tempat dia bekerja, dan kemudian meloloskan diri, lalu sekarang bekerja di 
konstruksi demi mencari uang untuk ongkos pulang dan membawa uang buat keluarganya. 
Polisi tidak mengidentifikasinya sebagai korban perdagangan orang dan merujuknya untuk 
pendampingan (yang akan termasuk ongkos gratis transport pulang ke kampung halaman) 
melainkan meminta dia bekerja di rumah polisi itu selama beberapa bulan dengan imbalan 
tiket kapal pulang. Walaupun tidak mewakili semua pihak berwenang, namun demikian 
contoh ini menunjukkan lingkup pemanfaatan para korban perdagangan orang yang tak 
teridentifikasi. 

Di berbagai kasus, ada laporan bahwa orang yang diperdagangkan, bukannya diidentifikasi 
atau dibantu justru diharuskan membayar “denda” kepada pihak berwenang di negara 
tujuan (misalnya untuk menghindari ditahan). Seorang laki-laki, diperdagangkan di 
perkebunan sawit di Malaysia, meloloskan diri untuk pulang ke kampung halaman, saat itu 
dia ditahan Polisi di tengah perjalanannya. Dia tidak memegang passport (karena 
passportnya ditahan majikan di perkebunan), namun tanda potensi perdagangan orang ini 
diabaikan oleh polisi: 

Ketika saya ingin pulang, saya dicegat di jalan. Saya ditangkap dan diminta passport. 
Saya tidak punya passport sehingga saya ditahan. Lalu saya dilepaskan karena saya 
membayar 50 Ringgit Malaysia [12.60 Dollar AS]... Istilahnya “menyapu jalanan”, 
menyapu untuk menahan mereka yang tidak punya passport. Polisi mengatakan 
bahwa “Anda ditahan karena passport and tidak ada”. Saya ditahan dan diminta 
tebusan. Saya berikan 50 Ringgit Malaysia [12.60 Dollar AS]... lalu saya dilepas.  

Di beberapa situasi, pihak berwenang nampaknya tidak mau menangani isu eksploitasi dan 
perdagangan orang, yang sebenarnya sangat mungkin mereka sadari. Salah seorang laki-laki 
Indonesia, diperdagangkan ke Malaysia untuk kerja di perkebunan, menjelaskan situasi 
komunitas perkebunan terletak, yang menurutnya merupakan kolusi antara majikan di 
perkebunan dan pejabat serta lembaga lokal, yang mencegah segala kemungkinan 
identifikasi dan pendampingan: 

[Sang boss], dia sangat keji, kekejamannya sangat terkenal. Polisi di [kota itu], semua 
polisi di [kota itu] mengenal dia, tahu skandal, kekayaan, dan kekejamannya. [ini] 
kota kecil. Faktanya polisi takut untuk melakukan apapun [kepadanya]. Suatu hari 
bahkan saya membawa rekan saya ke rumah sakit, namun rumah sakit tidak mau 
melayani kami. [Sang Boss] menendang pintu rumah sakit. Kalau orang indonesia 
sakit, rumah sakit tidak akan mau melayani. Dia akan mengamuk. 
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Kurangnya respon yang tepat berakibat bahwa sejumlah para korban perdagangan orang 
yang diwawancarai di kajian ini, tidak teridentifikasi sehingga memperpanjang eksploitasi 
dan perdagangan orang dan menutup peluang diidentifikasi dan dibantu. 
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4.3 Keputusan dan perilaku para korban perdagangan 
orang !
Tidak adanya identifikasi dalam beberapa kasus juga terkait dengan keputusan dan  
perilaku para korban perdagangan orang sendiri. Beberapa pekerja migran yang kembali, 
tidak tahu bahwa mereka adalah para 
korban perdagangan orang, dengan 
demikian mereka tidak terfikir untuk 
ingin diidentifikasi dan mengakses 
pendampingan. Dalam kasus-kasus lain 
orang yang diperdagangkan secara aktif 
menghindari diidentifikasi saat 
berkontak dengan pihak berwenang 
karena berbagai alasan, termasuk rasa 
takut dan ketidak percayaan kepada 
pihak berwenang; tidak ingin terlibat 
dalam proses hukum; tidak ingin 
membuka pengalaman perdagangan 
orang mereka; dan/atau identifikasi 
tidak menawarkan apa yang mereka 
butuhkan. Beberapa korban tidak tahu 
kemana bisa mencari bantuan. Selain itu 
juga korban-korban lain menghadapi 
halangan sumber daya identifikasi 
sesampai di kampung halaman, terkait 
waktu, jarak dan sumber daya. 

Korban tidak mengenali pengalaman mereka sebagai perdagangan orang 
Banyak pekerja migran yang pulang tidak tahu tentang perdagangan orang atau tidak 
mengenali eksploitasi yang mereka alami sebagai perdagangan orang. Sering kali para 
pekerja migran korban perdagangan orang Indonesia bicara tentang “nasib sial” mereka 
selama migrasi bukannya memahami pengalamannya sebagai perdagangan orang.  

Hal ini terutama terjadi pada kasus-kasus korban perdagangan orang sektor perburuhan, 
karena banyak orang Indonesia (termasuk di lingkar masyarakat dan pemerintah) terus 
mengaitkan perdagangan orang semata dengan perdagangan perempuan dan anak-anak 
untuk eksplotasi seksual, seperti seorang perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja 
rumah tangga, menjelaskan pemahamannya atas isu tersebut: 

Saya kira perdagangan orang itu, hanya terbatas pada perdagangan perempuan 
sebagai pekerja seks komersial. Jadi sekarang saya mengerti bahwa [keadaan saya 
sebagai pekerja rumah tangga] juga merupakan keadaan perdagangan orang.  

Sejumlah responden, terutama mereka yang bermigrasi melalui saluran migrasi resmi, 
menjabarkan bagaimana secara perlahan, mereka mulai memahami eksploitasi mereka 
sebagai perdagangan orang tatkala mereka tidak menerima gaji penuh, saat kebebasan 
bergerak mereka dibatasi, saat keadaan kerja mereka berubah, saat mereka diperlakukan 
buruk dan seterusnya. Dalam berbagai kasus, para individu ini menjelaskan pada bulan-
bulan dan pekan awal, situasi kerja mereka memuaskan, namun seiring berjalannya waktu, 
kemudian keadaan semakin memburuk dan bergeser menjadi keadaan perdagangan orang. 

Banyak korban perdagangan orang menjelaskan bagaimana mereka berupaya menghindari 
deteksi pihak berwenang – misalnya sebagai imigran gelap, yang terlibat penangkapan ikan 
ilegal – khawatir bahwa kontak itu menyebabkan mereka dikriminalisasi dan ditahan. 

Keputusan dan perilaku para korban 
perdagangan orang 

¥! Korban tidak mengenali pengalamannya 
sebagai perdagangan orang  

¥! Takut dan tidak percaya pada pihak 
berwenang  

¥! Korban tidak tahu kemana mencari 
bantuan 

¥! Korban tidak mau terlibat proses hukum 
¥! Korban tidak mau membuka 

pengalaman mereka; ingin 
meninggalkan pengalaman perdagangan 
orang masa lalu  

¥! Identifikasi tidak memberi apa yang 
diinginkan korban; identifikasi berarti 
tidak bisa lagi bekerja di luar negeri 

¥! Halangan praktis terharap identifikasi– 
waktu, jarak dan sumber daya 
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Banyak korban perdagangan orang berhasil pulang dengan caranya sendiri, dengan secara 
pro-aktif menghindari kontak dengan pihak berwenang yang mungkin akan bisa 
mengidentifikasi mereka, namun mereka khawatir malah menjadi halangan kepulangam 
mereka. Dalam kasus seperti itu, identifikasi hanya mungkin dilakukan setelah individu itu 
pulang ke kampung halamannya, menunjukkan pentingnya informasi dan penjangkauan 
kepada para korban perdagangan orang di tingkat komunitas di Indonesia.  

Bahkan setelah keluar dari eksploitasi, para migran tidak selalu menganggap pengalaman 
mereka sebagai perdagangan orang. Seorang perempuan pulang lima tahun lalu dan tidak 
pernah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Setelah dia terlibat dalam diskusi 
komunitas tentang beberapa tahun kemudian, barulah dia mengerti bahwa dia telah 
diperdagangkan. Sebagai konsekuensinya, dia tidak tahu bahwa dia dulunya (dan masih) 
berhak mendapat pendampingan sebagai korban perdagangan orang, demikian juga dia 
tidak tahu pendampingan apa yang tersedia baginya. Namun demikian dia bicara tentang 
kebutuhan dukungan untuk dapat bergerak maju meninggalkan pengalamannya sebagai 
korban perdagangan orang:  

Saya butuh menyembuhkan trauma saya, Apa solusinya? Ke mana saya dapat 
mengilangkan trauma saya? Saya ingin menyembuhkan trauma saya, saya ingin 
pulih. Harusnya ada program untuk menyembuhkan trauma. Bagaimana saya bisa 
mendapat bantuan untuk ini? 

Demikian pula, pekerja rumah tangga lain yang pernah diperdagangkan menjelaskan bahwa 
ia mengalami pengalaman yang sangat buruk ketika bekerja di luar negeri, tetapi baru 
menyadari (beberapa tahun setelah peristiwa tersebut) bahwa eksploitasi yang ia alami 
sesungguhnya adalah perdagangan orang:  

Saya juga diperdagangkan. Dan baru [jauh kemudian] saya memahami bahwa saya 
telah diperdagangkan. Saat itu saya tidak mengerti bahwa saya adalah korban 
perdagangan orang. [Sebuah lembaga] meminta saya untuk terlibat dalam pelatihan 
paralegal. Lalu saya mengerti istilah perdagangan orang. Belakangan saya baru 
menyadari bahwa saya adalah korban perdagangan orang dan juga korban kekerasan 
dalam rumah tangga. Ketika saya memahami hal ini, saya harus memberi tahu orang 
lain yang mempunyai pengalaman yang sama. Saya harus membantu mereka untuk 
belajar dari pengalaman mereka. Itu adalah pengetahuan yang penting.  

Tidak mengakui pengalaman seseorang sebagai perdagangan orang juga merupakan sebuah 
masalah bagi para laki-laki yang diperdagangkan yang, hingga baru-baru ini, pada umumnya 
tidak dipahami sebagai korban kejahatan perdagangan orang.  

Seorang laki-laki, yang dieksploitasi di tiga perkebunan yang berbeda di Malaysia, baru 
memahami bahwa dia adalah korban perdagangan orang beberapa waktu setelah pulang ke 
rumah. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia sudah tahu istilah “perdagangan orang”, dia 
tidak pernah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang ataupun melihat 
pengalamannya sendiri dalam hal ini. Sebaliknya, dia akhirnya mengerti bahwa istilah ini 
berlaku dalam kasusnya ketika ia menonton program berita dimana perdagangan orang 
dijelaskan setelah kembali ke Indonesia:  

Memang, istilahnya adalah korban perdagangan orang. Pada saat itu, itulah 
istilahnya. Tetapi tidak ada yang memberi tahu saya [bahwa saya adalah korban 
perdagangan orang]. Saya mengetahuinya sendiri, dari berita [kemudian].  
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Seorang laki-laki bekerja di sawah di Indonesia. Banyak korban perdagangan orang tidak menyadari 
pengalaman mereka sebagai perdagangan orang. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute.

Seorang laki-laki lain yang diperdagangkan sebagai buruh juga menjelaskan bahwa dulu dia 
tidak benar-benar memahami bahwa dia telah diperdagangkan, tetapi seiring waktu, 
akhirnya mengakui: 

Sebelumnya tidak ada [yang memberi tahu saya bahwa saya adalah korban 
perdagangan orang], tapi saat ini saya merasa demikian, bahwa kami dijual atau 
diperdagangkan. Hal itu pernah terlintas dalam pikiran saya, tapi apapun yang 
terjadi, yang penting kami selamat. [Saya menyadari saya diperdagangkan] tak lama 
setelah saya pulang. […] Saya tidak merasa bahwa saya telah diperdagangkan saat 
itu. Saya merasakannya setelah hal itu terjadi.  

Mengakui bahwa pengalaman seseorang sebagai perdagangan orang adalah prasyarat yang 
diperlukan untuk dapat mencari atau menerima untuk diidentifikasi sebagai korban 
perdagangan orang dan, pada gilirannya, mempunyai akses untuk bantuan dan keadilan.  

Takut kepada pelaku perdagangan orang dan perekrut  
Sebagian korban perdagangan orang tidak ingin diidentifikasi oleh pihak berwenang karena 
mereka khawatir hal tersebut akan menimbulkan masalah dengan perekrut dan pedagang 
mereka. Banyak pedagang dan perekrut yang tinggal dan bekerja di lingkungan rumah 
mereka. Demikian kasusnya bagi mereka yang masih di luar negeri, serta mereka yang telah 
pulang.  

Takut kepada pelaku perdagangan orang dan perekrut mempengaruhi keputusan korban 
soal melarikan diri dari perdagangan orang. Seorang perempuan diperdagangkan di Saudi 
Arabia sebagai pekerja rumah tangga, tempat dia dieksploitasi oleh majikannya dan tidak 
dibayar untuk pekerjaannya. Dia menghubungi suaminya dan meminta untuk pulang. Alih-
alih menghubungi pihak berwenang, suaminya menghubungi perekrut untuk memfasilitasi 
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kepulangannya ke Indonesia. Perempuan ini dan keluarganya menilai hal ini sebagai cara 
yang paling aman dan paling efisien untuk pulang, karena mereka tidak ingin dia dirugikan 
oleh agen di luar negeri jika dia melaporkan kasusnya ke polisi dan kedutaan. Keluarganya 
tidak yakin bahwa dia akan aman jika mereka laporkan ke pihak yang berwenang, dan 
perhatian utama mereka adalah kepulangannya yang aman.  

Beberapa korban perdagangan orang dilaporkan telah diintimidasi dan dipaksa oleh agen 
perekrut saat mereka pulang, yang mengganggu pilihan untuk identifikasi formal sebagai 
korban perdagangan orang. Tidak jarang, misalnya, bahwa ketika para nelayan yang pulang 
tiba di bandara di Indonesia, mereka ditemui oleh agen perekrut dan dibawa ke kantor 
agen. Seorang laki-laki, yang diperdagangkan di sebuah kapal penangkap ikan, menjelaskan 
bagaimana dia ditemui dan diancam oleh agen perekrut ketika ia pulang:  

Saya dijemput oleh orang-orang dari kantor perekrutan. Saya diinterogasi di kantor, 
Saya diancam. Mereka hanya ingin memberi saya uang pesangon dan menyuruh saya 
pulang.32  

Sebuah agen perekrut di Indonesia. Foto  BY-ND Indonesia Fishing Vessel Crew Agency. 

Para laki-laki lain yang diperdagangkan sebagai nelayan juga berbicara tentang ancaman 
dan intimidasi dari calo dan perusahaan perekrutan yang tahu di mana mereka dan 
keluarganya tinggal:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Apa yang disebut “uang pesangon” umumnya hanya uang dengan jumlah yang kecil (1-2 juta rupiah) daripada 
jumlah yang sesuai dengan pekerjaan yang diselesaikan dan perjanjian kontrak. 
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Saya takut karena mereka pernah mengancam saya dari kantor. [Mereka berkata], 
“Awas jika Anda berbuat macam-macam. Anda tanggung sendiri risikonya. Kalau 
mau, Anda dapat menuntut kami. Saya juga pelaut”.  

Pada saat itu orang tua saya juga khawatir karena [agen] menelepon ke rumah saya 
bahwa saya mungkin diciderai oleh personalia perusahaan, apakah saya diculik atau 
apa… Mereka takut. Bahkan kemarin mereka bertanya bagaimana jika saat itu saya 
mengalami beberapa risiko.  

[Perusahaan perekrutan] menanyakan alamat saya. Kemudian saya melapor ke 
[sebuah LSM] meminta perlindungan. Saya diancam. Mengapa perusahaan 
rekrutmen mencari saya? “Anda di mana?” Sudah jelas mereka mencari saya.  

Pengalaman orang-orang ini menyoroti jangkauan dan kekuatan beberapa agen perekrutan, 
yang dapat mencegah beberapa korban perdagangan orang yang sudah pulang untuk 
menghubungi pihak yang berwenang, dan juga dapat membuat para korban perdagangan 
orang menghindari identifikasi oleh pihak yang berwenang, karena takut akan reaksi dari 
agen.  

Demikian pula, seorang perempuan yang diperdagangkan ke Malaysia sebagai pekerja 
rumah tangga, pulang sebelum akhir kontraknya karena kondisi kerja di sana. Dia dipaksa 
oleh perekrut untuk menandatangani sebuah dokumen yang mewajibkan untuk membayar 
kembali perekrutan dirinya dan biaya transportasi ke agen perekrutan. Ketika TMD di 
desanya mengetahui tentang pengalaman migrasinya yang buruk, seorang anggota tim 
menghubunginya untuk mendiskusikan kasusnya dan menanyakan jika dia ingin dirujuk 
untuk identifikasi dan bantuan formal. Dia menolak bantuan TMD karena dia takut akan 
perekrut dan agen perekrutannya, yang kedua-duanya ada di desa asalnya.  

Takut dan tidak percaya terhadap pihak berwenang 
Banyaknya korban perdagangan orang menuturkan bahwa mereka menjadi takut setelah 
pengalaman perdagangan orang, ini kemudian mengakibatkan mereka menghindari atau 
menolak identifikasi oleh pihak yang berwenang.  

Pada beberapa kasus, ini menjadi rasa takut yang bersifat umum, yang merupakan akibat 
pengalaman sebagai korban perdagangan orang. Seorang perempuan yang diperkerjakan 
sebagai pekerja rumah tangga menjelaskan, bahwa setelah tereksploitasi dia menjadi takut 
dengan siapapun yang ditemuinya. Dia menceritakan bahwa ketakutannya kepada semua 
laki-laki yang dia temui akan menyakiti atau memperkosanya selama dalam 
penerbangannya menuju pulang. Dia menjelaskan bagaimana dirinya telah ditawari bantuan 
oleh seorang petugas polisi, tetapi mempertanyakan apakah dia dapat dipercaya, lalu dia 
melarikan diri. Bahkan, ketika dia diidentifikasikan untuk dirujuk ke penampungan LSM, di 
negara tujuan, dia menuturkan rasa takut dan ketdak pastiannya:  

Suatu hari, ada seorang anggota staf [LSM] yang datang ... menjemput saya. Saya 
dibawa dengan mobil [ke penampungan LSM]. Pada awalnya, saya khawatir, jika 
para staf ini akan melakukan hal-hal buruk kepada saya. Saya dibawa ke rumah, 
setelah perjalanan panjang menggunakan mobilnya. Lalu saya tahu, saya memang di 
penampungan [LSM], karena ada banyak orang Indonesia di sana.  

Walau diperlakukan dengan baik oleh LSM, rasa takut, serta ketidakpercayaannya masih 
tetap ada, bahkan dia pernah mencoba melarikan diri dari penampungan LSM:  

Saya mendapat bantuan dari [LSM]. [Para staf] memperlakukan saya dengan sangat 
baik. Merawat, serta memberi saya makan, obat-obatan, serta pakaian. Mereka 
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menampung saya, hingga saya dapat tidur dengan baik. Sekitar dua minggu saya 
berada di sana. Saya mengikuti beberapa kegiatan seperti; menari, olahraga, senam 
aerobik, bernyanyi, diskusi kelompok, serta konseling. Suatu kali, saya pernah 
mencoba untuk melarikan diri dari penampungan melalui pintu belakang. Saat itu 
saya berpikir mereka berbohong kepada saya, dan akan mengembalikan ke tempat 
saya bekerja. Tetapi staf [LSM] menemukan saya. “Tetap saja di sini, di 
penampungan. Tolong jangan pernah melarikan diri lagi. Anda akan segera pulang,”, 
kata seorang staf kepada saya. Ketika saya tahu, bahwa akhirnya saya dapat pulang, 
saya berkata: “Terima kasih, Tuhan. Mereka tidak membohongi saya”.  

Beberapa korban perdagangan orang lainnya, takut berurusan dengan pihak berwenang, 
karena mereka tidak ingin ditahan, serta dideportasi atau dipenjarakan, di luar negeri 
sebagai imigran. Seorang laki-laki yang telah dipekerjakan di perkebunan, di Malaysia, 
menceritakan bagaimana ketika perkebunannya dikepung oleh polisi. Dia beserta rekannya 
melarikan diri dari tempat kerja, bersembunyi di hutan, agar terhindar dari polisi, karena 
mereka tidak memiliki uang (gaji mereka belum dibayarkan). Sementara mereka juga tidak 
memiliki dokumen yang lengkap (dipegang oleh majikan mereka), sehingga mereka 
khawatir statusnya akan menjadi pekerja imigran:  

Tidak, kami tidak terpikir untuk melapor ke polisi, karena kami pikir semua polisi 
sama. Kami menganggap mereka sama… Dan sebenarnya kami ingin pulang, tetapi 
kami tidak memiliki apa-apa. [Tidak ada uang] dari hasil bekerja selama enam, 
hingga tujuh bulan. Kami tidak punya uang ... Kami juga tidak memegang paspor, 
dan paspor kami sebenarnya telah kadaluwarsa.  

Seperti pria tersebut, banyak korban lainnya yang sebenarnya tidak tahu, bahwa mereka 
berhak diidentifikasi, dan mendapatkan bantuan sebagai korban, atau memang mereka 
tidak dapat percaya, dan menganggap ini bagian dari praktik perdagangan orang. Hal ini 
menyebabkan mereka menjadi khawatir, dan memilih tidak melaporkannya kepada pihak 
yang berwenang.  

Seorang perempuan yang dipekerjakan menjadi pekerja rumah tangga, di Arab Saudi, 
menjelaskan bahwa majikannya telah mengancamnya dengan mengatakan bahwa polisi 
akan menangkapnya apabila dia mencoba melarikan diri atau mencari bantuan ke pihak 
yang berwenang:  

[Majikan saya mengatakan]: “Tidak apa-apa jika Anda ingin melarikan diri, tetapi 
polisi berjaga di luar. Mereka siap menangkapmu, menjadikanmu seorang tahanan.” 
Itu sebabnya saya tidak berani melarikan diri.  

Perlakuan buruk pihak berwenang terhadap korban tidak membantu mengatasi rasa takut 
ini dan mengakibatkan korban enggan berinteraksi dengan pihak berwenang, di kemudian 
harinya. Laki-laki yang disebutkan di atas telah menceritakan, bagaimana dia beserta rekan-
rekannya tertangkap pihak kepolisian dengan todongan senjata, dan ditahan di penjara yang 
menyedihkan, terutama saat proses identifikasi, walaupun polisi mengetahui kondisi 
sebenarnya, mereka telah diperlakukan begitu buruk, serta mengalami kekerasan dari bos 
perkebunan:  

Namun kondisi saat di penjara, sebenarnya tidak lebih baik, meski kami memiliki 
tempat tidur dengan kasur ... Di sana, kami lebih menderita, karena kami hanya bisa 
makan selama satu jam ... Ada ratusan orang di penjara. Saat kami makan, kami 
harus antri ke dapur. Jadi bayangkan ratusan orang, ketika kami mulai makan, jam 
makan habis. Sedangkan jika kami tetap makan, polisi langsung menampar kami, 
karena waktu makan telah selesai ... Kami diberi makanan, tetapi kami tidak 
memakannya, karena kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk makan. 
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Sehingga, saat kami punya kesempatan makan, kami belum kenyang, karena hanya 
sepiring nasi ... Kami akhirnya jatuh sakit.  

Menjadi tahanan di penjara ketika menjadi 
korban perdagangan orang sangat 
mempengaruhi psikologi korban, 
khususnya saat berada di tengah keluarga, 
serta lingkungan komunitasnya. Sejumlah 
korban yang salah teridentifikasi sebagai 
imigran tetap mengalami diskriminasi, 
serta kecaman dari pihak keluarga, dan 
masyarakat, karena mengira telah 
melakukan kejahatan. Satu per satu yang 
dipekerjakan sebagai buruh ditahan 
sebagai imigran, hanya berbeda tahanan 
imigrasi di penjara, serta menerima 
hukuman tanpa diketahui keluarganya. Dia 
menceritakan bagaimana tanggapan 
orangtuanya saat diberitahu bahwa dirinya 
di penjara, di luar negeri, yang dipahami 
bahwa dirinya telah melakukan kejahatan: 

Pagar keamanan mengelilingi pusat detensi migran. 
Photo  BY David Stanley. 

Saat saya berada di dalam penjara. Ayah saya sangat terkejut, lalu jatuh sakit, hingga 
akhirnya meninggal. Keesokan harinya, dia dibawa ke rumah sakit, dan meninggal  
dunia. Saya tidak melihat beliau meninggal... Orangtua saya terkejut. Keluarga saya 
berpikir, saya dipenjara karena mencuri atau melakukan kejahatan lainnya. Itulah 
yang ada di dalam pikirannya, sedangkan saya tidak melakukan hal semacam itu, 
tapi sebagai imigran.  

Beberapa korban menceritakan, bahwa ketidak-percayaan kepada aparat penegak hukum, 
membatasi pilihan mereka dalam mendapatkan perlindungan. Seorang laki-laki, yang 
diancam oleh perusahaan saat memulai proses hukum, di Indonesia. Dia menjelaskan, 
bahwa dia tidak mendapatkan perlindungan dari kepolisian dengan baik, sehingga mereka 
akhirnya enggan melaporkannya:  

Saya sebenarnya ingin melapor ke polisi. Tapi sikap polisi ada yang baik, ada yang tidak. 

Beberapa korban tidak percaya, jika mereka berani menceritakan pengalaman perdagangan 
orang, tentu akan mendapatkan perlindungan nyata, seperti bantuan, namun mereka takut 
akibatnya akan sebaliknya dengan berujung ditangkap. Oleh karena itu, mereka tidak 
menceritakannya kepada pihak berwenang tentang pengalamannya. Jika masalah terungkap 
tanpa terbatas atau mungkin sedikit teringankan, tentu mereka menjadi sadar, bahwa harus 
mendapatkan bantuan, serta dukungan. Namun, seperti sebelumnya, banyak korban 
perdagangan orang tidak tahu bahwa pengalaman tereksploitasi mereka, telah meningkat ke 
tingkat perdagangan orang, maka mereka akan segera mendapatkan perlindungan. Selain 
itu, sebagaimana akan dibahas di bagian berikutnya, sebagian besar korban perdagangan 
orang, dari Indonesia, tidak mengetahui dukungan atau bantuan yang ada, selain 
teridentifikasi, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan.  

Korban tidak tahu ke mana untuk mendapatkan pertolongan  
Bagaimanapun, para korban perdagangan memiliki sedikit pengetahuan atau informasi 
tentang ke mana mereka dapat pergi mencari bantuan - baik di negara tempatnya bekerja, 
serta saat kembali ke Indonesia. Banyak manusia diperdagangkan diwawancarai sebagai 
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penelitian yang menjelaskan bahwa mereka tidak tahu ke mana, dan kepada siapa mereka 
meminta bantuan untuk melarikan diri, dan setelah melarikan diri. Hal ini menjadi 
pertanyaan, khususnya saat mengalaminya di negara-negara tersebut, ketika pekerjaan 
masyarakat sipil dibatasi hanya dengan pilihan berupa bantuan LSM yang bersifat terbatas. 

Seorang laki-laki yang sebelumnya telah dipekerjakan ke perkebunan kelapa sawit 
menjelaskan bagaimana kondisi istri temannya tentang situasi perdagangan yang potensial 
di luar negeri, dan akan sulit untuk dapat kembali ke rumah. Baik temannya maupun orang-
orang dalam keluarga, serta komunitasnya tidak dapat memberikan saran, langkah apa yang 
harus diambil untuk mendapatkan bantuan:  

[Teman saya] memberi tahu bahwa istrinya sekali ingin pulang, namun tidak 
mendapatkan ijin. Kami bingung bagaimana memberitahukannya ... Karena tidak 
adanya informasi yang cukup [tentang bantuan], dan mereka harus membayar untuk 
mendapatkan bantuan.  

Beberapa korban menyadari, mereka dapat meminta bantuan kepada kedutaan!Indonesia di 
luar negeri, serta mencari dukungan dari kedutaan. Namun, dalam beberapa kasus, para 
korban diintimidasi oleh para majikan yang mengancamnya dengan pergi ke kedutaan akan 
menyebabkan penangkangkapan, dan dipenjarakan oleh pihak kepolisian sebagai imigran, 
seperti perempuan yang diperkerjakan, di Arab Saudi, sebagai pekerja rumah tangga 
menjelaskan: !

Ketika saya bekerja untuk majikan terakhir, setelah satu minggu, saya menangis 
kepadanya, dan memintanya untuk mengembalikan saya ke rumah. Jika tidak, [saya 
katakan itu] saya akan pergi ke Kedutaan Indonesia. Saya akan mengadu ke 
kedutaan serta meminta pihak kedutaan untuk menemukan tempat serta majikan 
yang baik. Tetapi dia tidak setuju. Dia berkata, “Anda akan dipenjara jika Anda 
melapor ke kedutaan. Untuk apa?"  

Tidak tahu lagi di mana untuk mendapatkan bantuan ketika kita berada di luar negeri, 
berarti banyak korban perdagangan orang yang melarikan diri, dan akhirnya pulang sendiri, 
ke Indonesia, dengan risiko besar serta biaya pribadi.  

Banyak korban perdagangan orang juga tidak tahu ke mana harus mencari bantuan begitu 
pulang ke Indonesia. Informasi tentang beragam pilihan bantuan – untuk mereka, pekerja 
migran yang dieksploitasi atau orang-orang rentan secara umum - tidak dikenal secara luas 
di antara para korban perdagangan yang diwawancarai saat dilakukannya kajian ini.33 
Seorang laki-laki, yang diperdagangkan, di sebuah perkebunan kelapa sawit, di Malaysia, 
menceritakan tentang kebutuhannya akan bantuan, tetapi juga ketidakmampuannya 
mengakses layanan, dan dukungan yang dia butuhkan:  

Karena saya tidak tahu cara mengaksesnya [bantuan]. Saya tidak memiliki informasi 
[tentang] organisasi apa yang dapat saya tuju untuk mendapatkan meminta bantuan. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Untuk mengisi kesenjangan ini dan sebagai bagian dari proyek percontohan untuk meningkatkan identifikasi 
dan perlindungan korban, NEXUS Institute, bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI telah mengembangkan 
Direktori Layanan, yang menjelaskan program bantuan yang tersedia dari lembaga pemerintah dan LSM untuk 
korban perdagangan orang, pekerja migran dan orang-orang rentan secara umum. Direktori ini disebarluaskan 
kepada para korban perdagangan di desa-desa asal mereka di seluruh Jawa Barat untuk memungkinkan mereka 
mengidentifikasi diri dan merujuk sendiri, jika mereka ingin melakukannya. Lihat: NEXUS Institute (2018) 
Directory of Services for Indonesian Trafficking Victims and Victim/Witnesses: Jakarta and West Java. 
Washington, DC: NEXUS Institute and Jakarta, Indonesia: Ministry of Social Affairs.  
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Seorang perempuan sedang mendaftar untuk mendapat layanan kesehatan, di Jawa Barat. Banyak korban 
tidak tahu ke mana harus pergi untuk mendapatkan bantuan dan layanan. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS 
Institute.  

Banyak orang yang diperdagangkan mengatakan bahwa mereka tidak tahu bantuan apa saja 
sebagai hak mereka, atau ke mana harus pergi untuk mendapatkan bantuan atau layanan. 
Sejumlah besar orang yang diperdagangkan berbicara tentang kurangnya pengetahuan serta 
informasi tentang peluang untuk membantu mereka, setelah pulang ke Indonesia. Seorang 
laki-laki, yang diperdagangkan untuk bekerja, menceritakan kebingungannya tentang akses 
layanan ini: 

Tidak ada yang menawari kami bantuan ... Saya bertanya-tanya, mengapa orang yang 
terjepit seperti saya selalu terkendala masuk ke daftar penerima [bantuan]. Saya 
tidak mengerti apa masalahnya. Apakah saya harus membuat pernyataan di RT, 
bahwa saya kategori masyaralat miskin, dan desa? Saya tidak yakin.  

Bahkan ketika korban tahu tentang layanan yang tersedia, ada ketidakpastian seputar 
kelayakan mereka untuk bantuan ini. Seorang lelaki, yang diperdagangkan di sebuah 
perkebunan kelapa sawit di Malaysia, menggambarkan berapa banyak korban perdagangan 
orang yang tidak tahu bahwa bantuan dan layanan yang mereka dapatkan gratis: 

Saya baru tahu tentang bantuan LSM. Sekarang kami bersyukur, bahwa ada bantuan 
yang diberikan, jika kami memiliki keluhan. Tetapi kebanyakan orang seperti kami 
akan bertanya apakah ada biaya yang harus kami bayar, jika kami meminta bantuan 
LSM. 

Sejumlah korban perdagangan orang yang dapat kembali ke kampung halaman menyatakan 
keprihatinan dalam mengakses bantuan akan dikenai biaya, sehingga mereka haurs 
membayar bantuan yang telah mereka terima.  
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Korban tidak ingin terlibat dalam proses hukum  
Dalam beberapa kasus, karena korban tidak ingin melaporkan kasus mereka kepada 
penegak hukum serta terlibat proses hukum. Seorang perempuan, yang diperdagangkan 
untuk pekerjaan rumah tangga, menjelaskan bahwa dia tidak ingin terlibat dalam prosedur 
hukum apa pun. Ketika salah satu lembaga pemerintah meminta untuk mewawancarainya 
tentang pengalaman perdagangannya, dia hanya setuju dengan syarat bahwa itu tidak akan 
menyebabkan dirinya harus melaporkan kasusnya ke polisi, dan atau proses hukum apa 
pun:  

Saya bicara [kepada agen] jika proses hukum rumit, saya tidak mau. Saya tidak suka 
hal-hal yang rumit. Saya tidak ingin terlibat dengan hukum. Jika ada orang lain yang 
menjadi pekerja migran, saya hanya kasihan kepada mereka. Saya harap mereka 
tidak pergi ke agen [yang sama] dengan memberikan uang agar mendapatkan 
pekerjaan. Namun, jika saya harus terlibat dengan hukum, saya tidak mau.  

Sebuah kantor polisi di Jawa Barat. Dalam beberapa kasus, keengganan korban identifikasi disebabkan 
korban tidak ingin melaporkan kasus mereka kepada penegak hukum dan terlibat dalam proses hukum. Foto 
oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Dari korban, diduga 26, sebagai contoh dalam penelitian untuk mengidentifikasi korban, di 
Jawa Barat, hanya tiga korban menyatakan kesediaan untuk melaporkan kasus mereka ke 
polisi, dan hanya dua orang saja yang mengikuti hingga akhir. Kebutuhan untuk berinteraksi 
langsung dengan penegak hukum merupakan prospek yang menakutkan bagi banyak 
korban. Selain itu, memahami proses peradilan pidana cukuplah sulit. Salah satu 
kontributor penting korban yang bersedia melaporkan kasus mereka kepada polisi adalah 
dukungan tim multidisiplin berbasis desa. Ini melibatkan korban tentang langkah-langkah 
dalam proses peradilan pidana, dan tanggung jawab mereka sebagai korban, sekaligus saksi. 
Setiap korban juga didampingi oleh anggota TMD, ketika dia melaporkan kasus tersebut ke 
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polisi tingkat kabupaten, dan anggota TMD siap menjawab pertanyaan apa pun sebagai 
penghubung dengan polisi, di tingkat wilayah. Sejauh korban memahami proses identifikasi 
ini merupakan bagian dari proses peradilan pidana, tanpa menghalangi proses sebagai 
korban perdagangan orang. 

Beberapa korban mungkin tidak memulainya sesuai prosedur peradilan pidana, karena 
mereka dipaksa oleh perusahaan untuk menandatangani pernyataan untuk tidak akan 
melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan perekrutan dengan menerima imbalan 
kecil. Seorang lelaki, yang diperdagangkan di sebuah pabrik, di Taiwan (Provinsi Cina), 
menceritakannya setelah pulang ke rumah, ia pergi ke agen perekrutan untuk mengklaim 
gajinya yang belum dibayar. Meskipun ia berutang 20 juta rupiah, agensi hanya setuju untuk 
mengganti tujuh juta rupiah, tergantung kesediaan untuk menandatangani pernyataan tidak 
dibawa ke ranah hukum: 

[Agen] berkata, “Saya tidak dapat mengembalikan semua, saya hanya dapat memberi 
Anda tujuh juta rupiah”. Saya tidak terima, saya merasa tertipu dengan ini. […] 
Setelah berkonsultasi dengan [staf LSM], dia menyarankan untuk menerima uang 
itu. Jadi saya melakukan apa yang [disarankan] dengan menerima tujuh juta rupiah. 
Tujuh juta rupiah untuk membayar hutang saya. Dan kami harus menulis pernyataan 
di sana […] bahwa saya tidak akan mengajukan tuntutan hukum terhadap [agen 
perekrutan] tentang hal ini. [...] Bagaimana saya bisa menolak? Saya memiliki 
hutang besar untuk dibayarkan. Saya bingung. 

Meskipun tidak jelas apakah orang tersebut akan memulai proses hukum untuk kasus ini, 
yang jelas, bahwa ini adalah taktik agen perekrutan.  

Korban tidak ingin membuka pengalaman mereka pada saat mengalami 
perdagangan orang; mereka ingin melupakan pengalaman pada saat 
mengalami perdagangan manusia di masa lalu 
Dalam beberapa kasus, orang-orang yang diperdagangkan tidak mencari atau menerima 
identifikasi karena mereka tidak ingin membuka kepads pihak berwenang tentang kisah 
perdagangan orang yang mereka alami dan menceritakan tentang apa yang telah menimpa 
mereka.  

Keengganan untuk mengungkapkan pengalaman perdagangan orang dapat sangat akut di 
negara-negara tujuan. Banyak korban, yang baru saja keluar dari perdagangan orang, 
merasa ketakutan, kebingungan, mengalami trauma dan disorientasi, yang menghambat 
kemampuan dan kemauan mereka untuk mengungkapkan pengalaman mereka kepada 
pihak berwenang atau penyedia layanan. Konteksnya dimana sangat banyak identifikasi 
terjadi di negara-negara tujuan - misalnya, di kantor polisi, pusat penahanan, selama 
penggerebekan lokasi kerja - mungkin tidak mampu meyakinkan korban agar sepenuhnya 
percaya hingga bersedia untuk mengungkapkan.Tentu saja menjadi sangat sulit dalam 
melakukan identifikasi terhadap para pelaku dalam mengarungi situasi-situasi semacam ini, 
mencoba mendorong keterbukaan diperlukan untuk keberhasilan identifikasi saat bekerja 
dalam pengaturan yang dapat melawan hal ini. 

Begitu para korban berada di rumahnya di Indonesia, di antara beberapa, bisa dibilang 
banyak, terdapat juga kecenderungan untuk meninggalkan pengalaman perdagangan orang 
mereka di masa lalu daripada mencari bantuan. Seorang perempuan yang diperdagangkan 
ke Uni Emirat Arab (UEA) sebagai pekerja rumah tangga difitnah telah melakukan 
perzinahan oleh “majikannya”, kemungkinan untuk dibelokkan eksploitasi perdagangannya. 
Setelah menjalani hukuman penjara dia dideportasi ke Indonesia. Setelah pulang dia 
didekati oleh anggota tim multi-disiplinf berbasis desa (TMD) di desa asalnya yang 
bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi awal dan memberi rujukan kepada korban 
yang diduga telah diperdagangkan. Namun, dia menolak untuk diberi rujukan untuk 
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identifikasi formal oleh TMD terlepas dari pilihan bantuan yang akan diterimanya. Dia 
mengatakan bahwa dia bersyukur bisa kembali ke kampung halamannya dan tidak 
menginginkan apa pun selain agar dokumen-dokumen identitasnya dikembalikan oleh 
perekrutnya.  

Seorang laki-laki, yang diperdagangkan sebagai buruh, menjelaskan bahwa dia tidak pernah 
melaporkan pengalaman perdagangan orangnya kepada pihak yang berwenang karena dia 
tidak ingin pengalaman perdagangannya menjadi berlarut-larut dan mengganggu hidupnya: 

…selama ini kami tidak pernah melaporkan hal ini kepada siapa pun... Saya 
mendapat beberapa saran untuk melaporkan [kasus saya] ke kepolisian [masyarakat] 
terdekat, tetapi saya tidak pernah melakukannya. [Saya tidak ingin Anda 
melaporkannya karena] Saya khawatir masalah ini akan berlarut-larut.  

Merasa malu dan dipermalukan juga menjadi pertimbangan bagi korban perdagangan orang 
dalam mengambil keputusan untuk tidak diidentifikasi. Banyak korban perdagangan orang 
merasa tidak nyaman, tertekan dan bahkan merasa malu dalam komunitas yang lebih luas 
karena mereka gagal dalam migrasi mereka, karenanya seseorang yang telah 
diperdagangkan sebagai penangkap ikan menjelaskan: 

Merasa rindu dan sedikit malu. Karena setelah bekerja di luar negeri sekian lama 
kami pulang tanpa membawa apa-apa. Seiring berjalannya waktu, orang lain mulai 
bertanya mengapa hidup saya masih sama saja dengan sebelum pergi. Saya tidak 
sampai hati untuk menceritakan kisah saya kepada semua orang...  

Seorang perempuan berjalan melintasi desanya di Jawa Barat. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Banyak korban perdagangan orang yang awalnya menghindari atau menolak untuk 
diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang di negara-negara tujuan, bersikeras untuk 
dapat segera kembali ke rumah. Namun, individu-individu yang sama ini kemudian mencari 
beberapa bentuk bantuan setelah mereka pulih dari keterkejutan awal perdagangan orang 
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dan mulai membuat keputusan tentang kelanjutan hidup mereka. Karena itu, seseorang 
tidak ingin mengungkapkan pengalaman perdagangan orangnya dapat dipengaruhi oleh 
waktu (Begitu keterjutan awal telah mereda) dan juga kebutuhan (pada saat korban tidak 
mampu mengatasinya sendiri). Hal ini menyoroti pentingnya identifikasi diri korban dan 
bahwa rujukan dan informasi bantuan dapat diakses oleh para korban sehingga mereka 
dapat melihat sendiri pada tahap selanjutnya, pada saat mereka dapat memahami, 
memproses dan membuat keputusan dengan lebih baik seputar identifikasi dan bantuan.34 
Dalam konteks tim multidisipliner berbasis desa yang ditugaskan untuk melakukan 
identifikasi awal, adalah penting untuk memberikan opsi terbuka kepada korban untuk 
mendekati tim pada tahap selanjutnya, setelah periode dekompresi dan apabila mereka 
nanti berharap untuk mengungkapkan pengalaman perdagangan orang yang mereka alami. 

Identifikasi tidak memberikan apa yang diinginkan korban; identifikasi 
berarti tidak bisa bekerja di luar negeri  
Beberapa orang yang mengalami perdagangan orang menyadari akan eksploitasi mereka 
tetapi memiliki pilihan terbatas dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan keluarga 
mereka. Sebagian besar hutang (sering kali bersifat substansial) adalah untuk mendanai 
migrasi mereka dan juga masalah ekonomi di keluarga mereka yang memicu mereka untuk 
melakukan migrasi. Beberapa korban perdagangan orang menerima sejumlah kecil uang 
selama dieksploitasi yang mereka nilai lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa dan, 
dengan demikian, tetap bertahan dalam situasi perdagangan orang yang mereka alami. Yang 
lainnya tetap tinggal karena janji-janji bahwa mereka nantinya akan mendapatkan gaji 
mereka di masa yang akan datang.35 Seorang perempuan mengalami perdagangan orang di 
Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga menjelaskan bahwa dia tetap bertahan dalam 
situasi pekerjaannya selama berbulan-bulan dengan harapan bahwa nantinya dia akan 
menerima uang yang terutang padanya:  

Kontrak kerja tidak berlaku untuk mereka. Mereka tidak pernah memberi saya 
bonus, bahkan gaji pun sangat sulit didapat. Setiap hari saya berjuang untuk 
menanyakan gaji saya. Namun, bahkan sampai sekarang, mereka belum membayar 
gaji saya secara penuh... pada saat saya meminta gaji saya, itu sangat sulit, ada begitu 
banyak alasan [mereka tidak membayar saya]... Apabila saya menanyakan gaji saya, 
majikan saya selalu berkata, "Nanti, nanti”.  

Melarikan diri sebelum digaji akan membuatnya berada dalam posisi yang sangat rentan, 
apalagi mengingat hutangnya untuk bermigrasi. Dia menilai bahwa mendapatkan gaji 
sekecil apa pun lebih baik daripada sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. 

Beberapa korban perdagangan orang yang berhasil melarikan diri dari situasi perdagangan 
orang menemukan cara untuk tinggal di negara tujuan dan menemukan pekerjaan lain, yang 
memungkinkan mereka untuk mendapatkan dan mengirimkan uang kepada keluarga 
mereka di rumah. Seorang perempuan, mengalami perdagangan orang di Arab Saudi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Surtees, R. and A. Brunovskis (2019) ‘The identification of trafficking victims in Europe and the former Soviet 
Union’ in J. Bryson Clark and S. Poucki (Eds.) The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day 
Slavery. Thousand Oaks, California: SAGE Publications; and Brunovskis, A. and R. Surtees (2007) Leaving the 
past behind? When victims of trafficking decline assistance. Oslo: Fafo and Washington, D.C.: NEXUS Institute. 
35 Dalam konteks proyek percontohan NEXUS untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang melalui tim 
multi disiplin berbasis desa, ada beberapa contoh ketika korban perdagangan orang mencari bantuan untuk tidak 
diidentifikasi tetapi untuk dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik di negara tujuan. Sebagai contoh, 
perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Timur Tengah menghubungi keluarga mereka ketika 
mereka dieksploitasi oleh majikan - misalnya, mengalami kekerasan, tidak dibayar, dipaksa bekerja berjam-jam, 
tidak dapat bergerak bebas dan sebagainya. Keluarga perempuan tersebut, pada gilirannya, menghubungi TMD 
yang bekerja di desa asal mereka untuk mendapatkan bantuan. Ketika TMD menghubungi perempuan tersebut 
untuk mendiskusikan kebutuhannya, bantuan yang diminta bukan supaya perempuan tersebut pulang ke rumah, 
tetapi agar mendapat majikan lain sehingga dapat terus bekerja dan mengirim uang ke rumah untuk mendukung 
keluarga mereka. 
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sebagai seorang pekerja rumah tangga berhasil meninggalkan majikannya setelah satu tahun 
dan menemukan pekerjaan sebagai ahli kecantikan. Majikan sebelumnya telah menahan 
paspornya dan dia tidak memiliki status hukum di negara tersebut, yang berarti bekerja 
secara ilegal dan juga tinggal bersama para pekerja lainnya yang tidak memiliki dokumen. 
Namun, pada periode ini dia mampu menghasilkan uang, yang memungkinkannya, sebagai 
ibu yang bercerai, untuk menyokong ketiga anaknya dan juga orang tuanya yang sudah 
lanjut usia. Pada akhirnya dia bekerja di luar negeri dalam kondisi seperti ini selama sepuluh 
tahun.  

Demikian pula, seorang perempuan lain, yang mengalami perdagangan orang sebagai 
pekerja rumah tangga di Malaysia, melarikan diri dari rumah tempat dia mengalami 
perdagangan orang namun kemudian menemukan pekerjaan di sebuah situs konstruksi 
tempat dia bekerja sebagai lebih tukang bersih-bersih untuk membiayai transportasi 
kembali ke Jakarta: 

[Laki-laki itu] berkata, “Apakah Anda ingin bekerja di bidang konstruksi?” Saya 
berkata, “Tentu. Yang penting adalah saya pulang ke Indonesia”. Dia berkata, “Oke, 
saya akan merekrut Anda untuk bekerja di sebuah proyek konstruksi. Kemudian 
Anda dapat mengumpulkan uang setelah mendapatkan gaji Anda sehingga Anda 
dapat kembali ke rumah ke Indonesia”. Kemudian saya bekerja untuknya di sebuah 
proyek konstruksi, membersihkan dan menyeka pintu... Saya bekerja di sana selama 
tiga bulan... Saya dapat membayar biaya transportasi ke Jakarta.  

Seorang laki-laki bekerja di pabrik di Jawa Barat. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Seseorang, yang pada awalnya mengalami perdagangan orang untuk bekerja di sebuah 
pabrik di Malaysia, melarikan diri dan berhasil bekerja di pabrik lain, dimana dia bisa 
tinggal dan bekerja sementara dan menghasilkan uang dalam kondisi memuaskan, yang 
sangat penting untuk dapat membayar ongkos untuk kembali ke rumah dan juga pulang 
dengan membawa uang: 
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Saya bekerja di galangan kapal. Ada kebebasan dan saya merasa nyaman bekerja di 
sana. Saya mendapat uang apabila saya bekerja dan seterusnya. Sekitar 12.000 
rupiah per jam jadi saya mendapat 350.000 rupiah selama sebulan ... [...] Ya [tempat 
itu bagus] kita dapat beristirahat selama satu jam dan gajinya cocok dan juga ada 
kerja lembur. […] [Saya kembali ke Indonesia] pada saat saya menerima gaji saya 
dan saya mempunyai cukup uang.  

Menjadi korban perdagangan orang berarti dikembalikan oleh pihak berwenang ke 
Indonesia, yang menghambat kemampuan untuk mencari nafkah di pekerjaan lain. Dengan 
demikian, beberapa korban perdagangan orang secara proaktif menghindari kontak dengan 
petugas yang mungkin dapat mengidentifikasi mereka sebagai korban tetapi intervensi 
tersebut akan mengakibatkan mereka dipulangkan dan tidak dapat bekerja dan 
menghasilkan uang. Seorang laki-laki korban perdagangan orang yang bekerja di sebuah 
lokasi konstruksi di Malaysia menjelaskan bagaimana dia dan rekan-rekannya sering 
bersembunyi dari polisi pada saat mereka melewati tempat kerjanya: 

Saya memasang marmer setiap hari. Namun pikiran saya selalu tidak nyaman karena 
kadang-kadang ada mobil polisi yang berpatroli. Terkadang mereka hanya lewat atau 
berhenti. Dan pada saat mereka berhenti, kami bersembunyi di beberapa gang, 
taman, di bawah marmer, atau di tempat lain dimana polisi tidak akan dapat 
menemukan kami. Begitu ada beberapa operasi polisi, pengecekan pekerja, kami 
mencoba untuk bersembunyi dan lari. Kami berenam, selalu saling mengingatkan 
apabila polisi sudah mendekat.  

Beberapa orang yang mengalami perdagangan orang ini kembali mengalami perdagangan 
orang dalam upaya mereka untuk menghindari dikembalikan ke Indonesia. Seseorang, yang 
diperdagangkan ke Malaysia, dieksploitasi di tiga perkebunan kelapa sawit yang berbeda. 
Dia melarikan diri dari satu perkebunan pada saat kondisinya dan kekerasan yang 
dialaminya dirasa semakin berat tetapi menghadapi kondisi yang sama dengan perkebunan 
kedua. Dia melarikan diri lagi dan mendapat pekerjaan di perkebunan ketiga, dimana 
kondisinya bahkan lebih buruk. Dia kemudian bekerja di sebuah pabrik pemotongan batu 
dimana kondisinya dapat diterima dan dia menerima gajinya, yang memungkinkannya 
untuk pulang ke rumah dengan uang tersebut.  

Kendala-kendala praktis dalam melakukan identifikasi – waktu, jarak 
dan sumber daya  
Sebagian besar korban perdagangan orang kembali tinggal di kampung halaman mereka, 
yang terletak cukup jauh dari ibukota kecamatan tempat identifikasi dilakukan dan 
tersedianya bantuan.  

Seorang perempuan yang kami wawancarai tidak pernah diidentifikasi secara formal sebagai 
korban perdagangan orang dan tidak mendapatkan bantuan. Dia mengungkapkan 
keinginannya untuk mendapatkan konseling karena dia menjelaskan bahwa dia masih 
trauma dengan pengalaman perdagangan orang yang dialaminya. Akan tetapi, identifikasi 
formal tidak berarti bahwa dia dapat memperoleh layanan ini karena dia tinggal di desa yang 
berjarak empat jam perjalanan dengan mobil dari ibu kota kecamatan dan beberapa jam lagi 
ke Jakarta tempat layanan tersebut tersedia. Jelas, dengan perjalanan yang sukar dan 
menantang yang ditempuh untuk kunjungan berulang kali yang diperlukan untuk sebuah 
program perawatan kesehatan mental penuh, tidak dapat disimpulkan bahwa perawatan 
semacam itu berarti “tersedia” bagi orang-orang yang diperdagangkan ini, begitu pula tidak 
tersedianya identifikasi formal.  
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untuk NEXUS Institute.

Menjangkau layanan yang dibutuhkan setelah diidentifikasi terhambat tidak hanya oleh 
jarak tetapi juga oleh waktu yang terkait dengan perjalanan serta biaya - yaitu biaya 
perjalanan dan kehilangan pendapatan pada saat tidak bekerja. Banyak korban perdagangan 
orang tidak memiliki sumber daya untuk menghubungi pihak berwenang atau penyedia 
layanan melalui telepon atau untuk bepergian ke kantor pihak berwenang terkait. Seorang 
lelaki, yang diperdagangkan untuk dieksploitasi tenaga kerja di Singapura dan Malaysia, 
mengatakan bahwa dia tidak dapat mencari bantuan dan diidentifikasi oleh polisi karena dia 
kekurangan uang untuk membayar transportasi:  

Saya tidak punya uang. […] Ya, kami butuh uang untuk transportasi pergi ke polisi. 

Seseorang, yang diperdagangkan untuk bekerja ke Malaysia, menjelaskan bagaimana 
hambatan transportasi dan jauhnya jarak dari rumahnya ke kecamatan mencegahnya untuk 
dapat diidentifikasi dan memperoleh bantuan formal:  

Saya pernah berbicara tentang [mendapatkan bantuan] kepada orang-orang. Tapi 
karena tempatnya jauh da saya butuh dana untuk sampai ke sana, maka menemui 
jalan buntu ... Saya tidak punya mobil, jadi tergantung juga apabila orang ingin pergi 
ke sana ... Jadi saya berhenti dan menghentikannya ... jaraknya jauh. 

Kendala-kendala praktis seputar waktu, jarak dan sumber-sumber daya berarti banyak 
korban yang tidak teridentifikasi dan tidak dibantu, termasuk dalam hal pilihan untuk akses 
menuju keadilan.  
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Seorang laki-laki bekerja di sawah di sebuah pedesaan di Jawa Barat. Sebagian besar korban perdagangan 
orang kembali ke komunitas asal mereka di daerah pedesaan. . Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute
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5. Dampak berlanjut tanpa identifikasi
Pada sub bagian sebelumnya, telah dijelaskan tentang rintangan-rintangan yang harus 
diatasi untuk dapat berhasil diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Ketika 
hambatan tidak ditanggapi dan individu tidak diidentifikasi sebagai korban, seringkali 
mereka menerima konsekuensi yang berat dan buruk.  

Meskipun berlanjut tanpa identifikasi memiliki arti yang berbeda untuk korban yang 
berbeda, bagi kebanyakan dari mereka, hal ini berarti hilangnya kesempatan untuk keluar 
dan melanjutkan hidup setelah perdagangan orang. Berlanjut tanpa identifikasi pada 
umumnya berarti berlanjutnya 
kerentanan dan risiko serta beragam 
tantangan dan keterbatasan korban dalam 
hidupnya setelah perdagangan orang. 
Untuk beberapa korban hal ini berarti 
mereka tidak dapat meninggalkan situasi 
perdagangan orang. Untuk yang lain 
berarti mereka rentan dalam proses 
melarikan diri atau keluar dan selama 
kepulangannya. Hal ini juga berarti bagi 
mayoritas korban bahwa mereka berlanjut 
tanpa bantuan dan tanpa akses keadilan.  

Eksploitasi perdagangan orang berlanjut 
Tanpa memandang bentuk perdagangan orang atau daerah tujuan khusus, korban 
perdagangan orang Indonesia menderita kekerasan dan pelecehan, trauma psikologis dan 
kondisi hidup yang buruk, diantaranya kondisi kerja yang berbahaya dan penuh risiko, air 
minum dan makanan yang tidak layak, kekurangan pelayanan kesehatan. Semua responden 
yang diwawancara pada kajian ini menunjukkan kondisi eksploitasi yang mengerikan: 

Tidak ada kamar. Saya tidur di ruang keluarga dibawah meja makan… kadang saya 
tertidur di kamar mandi saat saya mencuci baju. Saya bekerja. Saya tidak tidur. 
(Perempuan diperdagangkan untuk pekerjaan domestik) 

Saya kelaparan. Batin saya tersiksa, majikan saya benar-benar pelit. Saya mengambil 
makanan dari tempat sampah karena saya benar-benar lapar. (Perempuan 
diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga) 

Saya bekerja (di pabrik) dua belas jam, jam tujuh pagi sampai jam tujuh malam dan 
kemudian lembur sampai jam sepuluh. […] kami tidak mendapat libur dan kerja 
sampai siang hari Jumat. Kami bekerja dua belas jam dengan 20 menit. Waktu kami 
bekerja, kami tidak boleh bersuara, kalau tidak pengawas akan marah pada kami, 
seperti binatang. (Laki-laki yang diperdagangkan untuk kerja pabrik) 

[Ada] …banyak [kecelakaan] – kasus kaki patah, kehilangan sebelah mata, ditusuk 
dengan logam, cairan panas turun ke paha. Yang terakhir terjadi pada teman saya. 
Sudah dirawat ketika kami melihatnya. Dia berkata sudah sembuh tapi ternyata 
kemudian diamputasi (kakinya) ada banyak kecelakaan. (Laki-laki diperdagangkan 
untuk kerja pabrik) 

Saya bekerja keras di sana dengan disiplin ketat. Kalau kami terlambat meskipun 
hanya satu menit, kami akan dipukuli. Mereka memukul dengan tongkat baseball. 
Saya dipukuli dengan tongkat […] mungkin […] sampai berdarah. Itulah mengapa 
tidak ada yang tahan lebih lama. (Laki-laki diperdagangkan di bidang perikanan). 

Dampak berlanjut tanpa identifikasi 

¥! Eksploitasi perdagangan orang 
berlanjut  

¥! Kerentanan dan risiko yang berlanjut 
setelah keluar  

¥! Risiko dan masalah terkait dengan 
kepulangan  

¥! Berlanjut tanpa bantuan 
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Saya dipukul dengan hak tinggi sampai berdarah [dari kepala] … saya disiksa dengan 
kabel dan sapu sampai tongkatnya patah … majikan membangunkan saya dan 
menyiram mata saya dengan sabun, Clorox, bahan kimia. Saya langsung ke kamar 
mandi, saya tidak bisa melihat apa-apa. Meskipun saya buta, majikan tidak percaya 
dan menyuruh saya kerja dan kerja sepanjang waktu. Dia tidak langsung mengirim 
saya pulang. Saya disuruh kerja, sehingga saya merusak barang-barang [karena saya 
tidak bisa melihat], lalu mereka memukul saya lagi. (Perempuan diperdagangkan 
untuk pekerjaan rumah tangga) 

Seorang laki-laki bekerja di konstruksi di Jakarta. Kegagalan mengidentifikasi korban perdagangan orang di 
tempat kerja menyebabkan mereka tidak dapat meninggalkan situasi perdagangan orang. Foto oleh Peter 
Biro untuk NEXUS Institute. 

Kegagalan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang di tempat kerja berarti 
mereka tetap dalam situasi pelanggaran dan terus dieksploitasi dengan kekerasan dan cara 
yang ekstrem. Berlanjut tanpa identifikasi memperpanjang penderitaan korban selama 
berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.  

Pengalaman seorang laki-laki yang disebutkan di atas, yang diperdagangkan di kapal 
penangkap ikan Taiwan (Provinsi Cina) dapat memberikan ilustrasi risiko. Setelah 
menderita kekerasan dan pelanggaran dari majikan, ia melaporkannya pada polisi dan agen 
perekrut namun tidak ada tanggapan, mereka tidak bertindak dan ia menjelaskan bahwa 
eksploitasi dan pelanggarannya berlanjut: 

Jadi tidak ada yang percaya laporan saya dank arena ia melakukan kekerasan lagi, 
akhirnya saya melarikan diri dari sana. 

Eksploitasi berkelanjutan pasti memiliki dampak mendalam bagi korban, tidak hanya 
memperpanjang dan memperburuk penderitaan mereka namun juga mempengaruhi 
kemampuan mereka untuk menghadapi, memulihkan diri dan berintegrasi ketika sampai di 
rumah.  
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Kerentanan dan risiko yang berlanjut setelah keluar (dari perdagangan 
orang) 
Kerentanan dan risiko yang berlanjut dapat terjadi karena ketiadaan identifkasi setelah 
melarikan diri atau keluar dari situasi perdagangan orang. Bagi mereka yang 
diperdagangkan secara internasional, hal ini berarti berada di negara asing, biasanya tanpa 
dokumen, uang atau hal lain yang mendukung. Hal ini menempatkan korban perdagangan 
orang pada situasi kerentanan yang berlanjut. Risiko menjadi lebih besar ketika korban 
tidak dapat berbahasa setempat sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan mereka yang 
dapat membantu.  

Beberapa perempuan mengalami kekerasan seksual setelah melarikan diri dari perdagangan 
orang. Seorang perempuan melarikan diri dari rumah tempatnya dieksploitasi sebagai 
pekerja rumah tangga namun berakhir dengan pelecehan seksual oleh orang dijalan ketika 
mencari pertolongan: 

Ketika saya berjalan, ada mobil yang membunyikan klakson pada saya. Sopir 
bertanya kenapa saya tidak membalas salamnya. […] ia berkata mungkin majikan 
akan menemukan saya … kemudian ia berkata, “jangan takut, kami tidak akan 
menyakitimu”. [...] Mereka berkata, “jangan pulang kerumah, ke tempat saya dulu”… 
tapi saya menolak dan meminta mereka mengantar saya pulang, kalau tidak saya 
akan melompat keluar mobil. …. Saya bilang, “kamu Muslim, kenapa kamu 
melakukan hal buruk pada saya (menyentuh saya secara seksual), ingat ada Allah 
yang melihat”. […] saya tidak mau mereka menyentuh saya. Itu berbahaya… saya 
berdoa itu akan menghentikan mereka. Tapi setelah itu mereka menyentuh dan 
memegang saya dengan kasar.  

Banyak orang yang diperdagangkan justru ditangkap dan ditahan dan bukan diidentifikasi 
sebagai korban perdagangan orang. Mereka melaporkan kondisi kehidupan di bawah 
standar selama penahanan termasuk makanan yang tidak cukup dan tidak layak, padat, dan 
kondisi sanitasi yang buruk, sebagaimana dijelaskan oleh perempuan yang diperdagangkan 
sebagai pekerja rumah tangga: 

Tidak ada kegiatan di pusat penahanan. Kita hanya mengobrol, duduk dan tidur… 
ada ribuan orang di sana. Ada ratusan orang di satu kamar. Ada juga orang-orang 
yang stress.  

Banyak korban yang ditahan mengalami pelecehan verbal, ancaman dan intimidasi oleh 
penjaga dan pihak berwenang. Beberapa bahkan dilecehkan secara fisik dan seksual di pusat 
penahanan. Satu orang, yang diperdagangkan untuk kerja pabrik, ditahan oleh petugas 
imigrasi di negara tujuan dan menjelaskan bahwa dia dinterogasi tanpa penerjemah dan 
dipukuli oleh pihak berwenang: 

Mereka memukuli saya supaya saya mengaku. Saya tidak mengerti bahasanya jadi 
saya tetap diam. Saya disuruh oleh agen supaya diam kalau ada sesuatu, jadi ya saya 
diam. […] Saya dipukul memakai kursi lipat, sekali di dada dan di punggung. Mereka 
menganggap saya penyelundup.  

Kemudian ia dideportasi. Sesampai di tanah air, ia mendapat perawatan kesehatan untuk 
luka-luka yang dialami selama pemukulan, namun ia harus berjuang untuk mengatasi 
dampak psikologis dari penahanannya.  

Seorang perempuan yang diperdagangkan ke Saudi Arabia untuk kerja domestik, 
melaporkan telah dilecehkan oleh polisi dalam penahanan dan berkelahi dengan pelakunya. 
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Ia terlihat sangat sedih dan resah ketika menjelaskan hal yang dideritanya selama 
penahanan: 

…pintu [ke sel tahanan] terbuka, tidak dikunci sama sekali. Jadi saya tidak bisa tidur. 
Bagaimana bisa saya tidur? Saya takut pada polisi. Mereka sangat jahat. Saya hanya 
pembantu dan mereka mencoba melakukan sesuatu [seksual] pada saya…. Semua 
polisi jahat… mereka hanya pura-pura baik, tapi hanya omongan saja, mereka semua 
jahat.  

Kondisi buruh dalam penahanan dan waktu penahanan yang panjang mempengaruhi 
kesehatan fisik dan mental korban, sebagaimana dijelaskan seorang perempuan:  

Kami disuruh diam saja di kamar. Setiap pagi mereka menghitung kita semua karena 
takut ada yang melarikan diri. setiap pagi kami harus berbaris dari jam tujuh sampai 
jam delapan. Setelah mereka menghitung, kami kembali kedalam. Ketika waktunya 
makan, kami disuruh keluar kamar, mengambil makanan dan makan. Perempuan 
lain berkata: “ada banyak (perempuan) mungkin sekitar sepuluh orang (dalam satu 
sel) lalu saya pindah, ada delapan atau Sembilan (orang). Kami berebut makanan, 
roti bau. Saya menangis. Saya ingat Indonesia.  

Para penumpang di sebuah terminal bus utama di Jakarta. Menjadi tidak teridentifikasi setelah lolos atau 
keluar dari situasi perdagangan orang adalah sumber risiko dan kerentanan yang cukup besar. Foto oleh 
Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Perempuan lain yang diperdagangkan untuk kerja domestik menjelaskan harus berebut 
makanan di tempat penahanannya: 

Kadang-kadang saya mendapat makanan. Kadang-kadang mereka kehabisan 
makanan sebelum saya bisa makan. Orang-orang berebut untuk mendapat makanan. 

Seorang laki-laki yang diperdagangkan untuk menjadi buruh menjelaskan kondisi serupa 
dan pelanggaran di tempat penahanannya setelah ditangkap sebagai imigran tanpa 
dokumen namun tidak diidentifikasi sebagai korban perdangan orang: 
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Ketika kami makan, polisi menampar kami … waktu [untuk makan] sudah selesai, 
dan kami baru makan satu sendok. Kami bahkan tidak sempat menelan nasi, waktu 
sudah selesai. Jadi kami masuk dan kami tidak makan.  

Beberapa korban peedagangan orang diancam dan mengali tindakan brutal dari staff agen 
perekrutnya sebelum pulang ke rumah. Satu perempuan yang diperdagangkan untuk 
menjadi pekerja rumah tangga di Timur Tengah menjelaskan bagaimana ia ditahan di agen 
dan di sana ia diintimidasi dan dilechkan oleh staff agen perekrutan: 

Saya minta pulang karena saya tidak tahan lebih lama lagi. Saya dibawa ke kantor 
(agen) dan saya dipukul …dihukum. Ada yang bilang saya bodoh, membuat saya 
menangis.  

Pekerja rumah tangga yang diperdagangkan lainnya dipukuli oleh agen di luar negeri ketika 
minta dipulangkan setelah dilecehkan oleh majikannya: 

Lalu, sebelum saya pergi, saya dipukul dengan batu …oleh agen. Ia bilang ke majikan 
saya bahwa ia ingin memukul saya karena saya minta pulang. Meskipun 
kenyataannya saya memenuhi aturan dan kondisi untuk pulang.  

Perempuan lain yang diperdagangkan ke Malaysia diperkosa oleh staff agen dan penjaga 
keamanan ketika ia ditahan di kantor agen sebelum dikirim pulang ke Indonesia: 

Saya diperkosa oleh majikan laki-laki dan di agen juga … […] saya tidak tahu dimana 
mencari pertolongan. Saya lelah.  

Risiko dan masalah yang terkait kepulangan  
Tidak teridentifikasi di luar negeri seringkali berarti harus pulang sendiri, bagi banyak 
korban perdagangan orang hal ini memunculkan risiko besar dan membutuhkan proses 
pulang yang rumit dan membuat mereka tertekan. Korban perdagangan orang yang pulang 
sendiri menghadapi banyak isu selama prosesnya termasuk berhutang untuk biaya pulang, 
tertekan dan takut selama proses kepulangan, berisiko diperdagangkan kembali atau 
menerima balasan dari pelaku, ditekan untuk membayar pada pihak berwenang dan 
melewati perbatasan secara ilegal atau tanpa dokumen.  

Seorang perempuan, yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga ke Malaysia, 
melakukan pelarian yang dramatis dan mengalami banyak risiko. Ia melarikan diri setelah 
dipukul oleh majikannya. Ia lari ke hutan di daerah itu dan bersembunyi di sana selama 
seminggu tanpa makanan dan air minum yang layak serta tempa perlindungan: “di dalam 
hutan, saya bersandar di pohon untuk tidur, minum air rawa dan hanya makan pisang atau 
buah apa saja yang bisa saya temukan. Selama pelarian dalam hutan, tubuh dan badan saya 
rusak dan basah karena hujan, tapi saya hanya punya satu baju. Saya sering menangis 
karena saya ingin pulang. Ia juga menjelaskan risiko fisik yang ekstrem termasuk percobaan 
pemerkosaan dan risiko diperdagangkan lagi:  

Saya hampir diperkosa oleh laki-laki yang sedang berjalan di hutan mengumpulkan 
kelapa sawit. …. Ia membawa saya ke tempatnya dan mengikat tangan saya. Ia 
mencoba memperkosa saya dan menempelkan pisau di perut dan dada saya. 
Untungnya saya berhasil melarikan diri. sebeum memperkosa, ia menyiapkan 
mariyuana, saat a tidak melihat saya, saya membebaskan diri. […] satu kali, saya 
didekati seorang laki-laki yang sedang berjalan di jalan. Ia pura-pura menjadi orang 
baik dan menawari saya pekerjaan asisten rumah tangga. Saya setuju dan 
mengikutinya. Tapi saya dibawa ke kamar hotel dan ada tiga laki-laki di dalamnya... 
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[…] lalu, saya pikir bahwa saya akan dipaksa menjadi pekerja seks dan melayani tiga 
laki-laki. Saya melarikan diri dari hotel dengan melompat dari lantai dua. Tangan 
saya terluka dan berdarah. Saya takut diperkosa oleh mereka. Saya hanya ingin 
pulang ke Indonesia tapi waktu itu, saya tidak tahu kemana harus berlari. Saya tidak 
tahu dimana harus mencari pertolongan. Saya ditemukan oleh lima imigran 
Indonesia yang bekerja di perkebunan sawit. Mereka membawa saya ke tempat 
mereka. Dan satu laki-laki menelpon keluarga saya.  

Nelayan yang diperdagangkan seringkali dideportasi dari negara tujuan (dan bukan dibantu 
untuk kembali) dan kemudian dijemput di bandara dan ‘diproses di perusahaan perekrut di 
Indonesia untuk beberapa hari setelah kedatangan. Hal ini juga terjadi bahkan dalam situasi 
ketika pihak berwenang dan organisasi menyadari situasi ini, bahwa orang-orang telah 
dieksploitasi dan diperdagangkan sebagaimana dijelaskan oleh korban yang kembali:  

Kami dijemput oleh kepala [salah satu institusi pemerintah]. Kami kemudian 
diinterogasi tentang berapa gaji kami yang belum dibayar. Berapa lama kami bekerja 
di sana? Kami mengisi dan menandatangani formulir. Kemudian mereka menelpon 
perusahaan untuk menjemput kami. … Pikiran kami resah […] Ya, [perusahaan] 
ditelepon oleh (petugas pemerintah) untuk menjemput kami dan meminta mereka 
bertanggung jawab. […] petugas pemerintah menyerahkan kami pada perusahaan. 
Namun sejauh kami tahu, saya seharusnya tidak diserahkan ke perusahaan.  

Lalu lintas di sebuah kota di Jawa Barat. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Proses pemulangan sendiri penuh dengan risiko bagi semua korban perdagangan orang 
termasuk pemerasan, kekerasan dan risiko diperdagangkan kembali. Seorang perempuan 
yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga di Uni Emirat Arab, kembali setelah 
majikannya memutuskan untuk pindah ke negara lain. Ia dipaksa untuk membayar tiket 
pesawatnya sendiri (dengan cara agen memotong biaya dari gaji yang belum dia terima) saat 
kedatangannya di Indonesia, ia memesan mobil travel untuk mengantar ke desa asalnya, 

!77



!

!

beberapa jam perjalanan dari bandara. Ia menjelaskan bahwa ia diancam dan diperas 
uangnya oleh sopir travel:  

Di bandara, kami tiga belas orang. Mobil travel pertama berhenti di (sebuah kota) di 
restoran kecil. Sopir ganti dan tiga perempuan lain bergabung di mobil. Jadi empat 
orang. Sopir meminta masing-masing untuk duduk di depan jika sudah dekat rumah 
mereka. Waktu itu sopir mengancam kami. Jika kami tidak membayar 300,000 
rupiah, ia tidak akan bertanggungjawab atas keselamatan kami di perjalanan. Saya 
sangat takut, jadi saya bayar saja. 36  

Berlanjut tanpa bantuan  
Berlanjut tanpa identifikasi biasanya berarti tidak terbantu – yaitu tidak mempunyai akses 
pada bantuan atau dukungan di negara tujuan maupun setelah pulang. Kekurangan 
dukungan sangat menekan dan menghambat pemulihan dan reintegrasi korban yang 
membawa kerentanan yang bahkan bisa membawa mereka eksploitasi lebih jauh atau 
perdagangan orang lagi. Banyak korban berjuang tidak hanya untuk mengakhiri penderitaan 
akibat eksploitasi yang biasanya melibatkan kekerasan dan kesulitan yang berlapis namun 
juga tantangan yang dihadapi setelah kembali.  

Seorang mantan pekerja migran di desa asalnya di Jawa Barat. Banyak korban perdagangan orang tidak 
teridentifikasi. Foto oleh Peter Biro untuk NEXUS Institute. 

Berlanjut tanpa bantuan biasanya berarti mereka kembali ke situasi ekonomi yang sama 
(atau serupa) yang membuat mereka rentan pada perdagangan orang pada awalnya. Lebih 
jauh lagi, banyak korban mengalami situasi eknomi yang bahkan lebih buruk karena pulang 
dengan tidak membawa uang dan seringkali terbeban hutang yang terjadi saat mereka 
bermigrasi. Seorang perempuan yang diperdagangkan untuk menjadi pekerja rumah tangga 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Lihat juga Zulbahary, T. (2011) ‘Jalur ‘Wajib’ Khusus TKI, Bentuk nyata pelanggaran CEDAW’ (‘A Study of 
Effectiveness and Protection Impact of the Special Terminal for Indonesian Migrant Workers’), Jurnal 
Perempuan Issue on "Sambutlah Kepulangan Kami". 

78



!

80 

menjelaskan bahwa ia kembali ke situasi ekonomi yang sama yang memaksa dia untuk 
bermigrasi di masa lalu: 

Ketika saya pulang, saya sangat sedih dan merasa gagal karena tidak membawa 
pulang uang. Anak perempuan saya mengira bahwa saya akan membawa uang. Saya 
menangis, saya tidak bisa menahan airmata melihat suami dan anak perempuan 
saya. Saya depresi mental… saya takut ini akan terjadi lagi. Ketika saya tidur dan 
terbangun, saya ingat yang terjadi di Saudi Arabia. Sampai sekarang, mungkin sudah 
lima atau enam tahun yang lalu, tapi saya masih selalu ingat, tidak bisa lepas dari 
hidup saya. Saya trauma. 

Seorang laki-laki yang diperdagangkan untuk menangkap ikan, ketika ditanya tentang 
tantangan yang paling besar setelah kembal ke Indonesia, memfokuskan diri pada masalah 
dalam keluarganya, yang terutama terkait dengan kegagalannya untuk mengirim uang dan 
kembali tanpa membawa uang. Ia menjelaskan ketegangan dan konflik dalam keluarganya 
terkait hutang dan kegagalannya mengirim uang: 

[hubungan kami ketika saya pulang] cukup baik. Istri saya pernah berkata saya bisa 
tinggal di desa dan bisa bertahan dengan kerja apa saja yang bisa didapatkan. 
Namun kemudian hal ini berubah. Setelah tujuh bulan, sikapnya mulai berubah dan 
ia mengungkit masalah saat saya sering berlayar […] bahwa saya bekerja tiga tahun 
tapi tidak pernah mengirim uang untuk biaya pendidikan anak, kebutuhan sehari-
hari, selalu kembali ke itu.  

Sebagai tambahan, banyak orang yang diperdagangkan keluar dari pengalaman stress dan 
trauma yang berat. Banyak dari mereka berjuang untuk berperilaku dan berinteraksi dengan 
anggota keluarga secara konstruktif, sehat dan positif, terutama saat mereka tidak menerima 
bantuan atau layanan untuk kebutuhan kesehatan fisik dan mental (yang terkadang parah) 
Seorang perempuan, yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga menjelaskan 
tentang stress, cemas dan marah yang dialami dengan keluarganya ketika awal pulang ke 
rumah, seringkali bertengkar dengan suaminya:  

…pikiran saya kemana-mana, kadang-kadang saya marah dengan suami saya… apa 
kesalahannya sampai saya marah-marah padanya… tapi dia tidak pernah berkata 
apa-apa.  

Tidak menerima bantuan yang diperlukan memberikan dampak negatif untuk pemulihan 
dan reintegrasi bagi banyak korban. Seorang perempuan yang diperdagangkan sebagai 
pekerja rumah tangga menjelaskan kebutuhan paska perdagangan orang termasuk 
dukungan kesehatan dan psikologis yang tidak diterimanya:  

Saya menderita. Saya bercerai dengan suami. Waktu saya pulang, saya juga sakit. 
Saya tidak membawa uang karena lima bulan gaji tidak dibayar …saya tidak bisa 
berjalan dengan benar. Saya sangat stress karena tidak punya uang […] tapi ini bukan 
soal materi tapi ketegangan yang berhubungan dengan pernikahan dan hubungan 
dengan suami saya.  

Seorang laki-laki yang diperdagangkan untuk bekerja di pabrik, menyatakan kebutuhannya 
untuk layanan konseling namun tidak dapat mengakses dukungan ini: 

Saya terkadang sangat terkejut dan takut tapi saya mendisiplinkan diri sendiri. Saya 
menjadwalkan waktu harus bekerja dan istirahat. Kadang-kadang ketika saya 
terbangun dari tidur, saya terkejut jadi saya duduk dan lalu tidur lagi. Saya tidak tahu 
cara untuk menghilangkan perasaan ini. Mungkin saya harus ke psikiater kalau saya 
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punya uang... saya sangat ingin ke psikiater dan mendapat perawatan. Saya tidak 
ingin seperti ini sampai tua.  

Seorang perempuan menerima perawatan kesehatan di puskesmas di sebuah desa di Jawa Barat. Foto oleh 
Peter Biro untuk NEXUS Institute.  

Hal serupa juga dialami seorang perempuan yang diperdagangkan untuk pekerjaan rumah 
tangga, yang dibutakan oleh majikannya, kembali ke komunitasnya, tidak dapat bekerja dan 
tidak dapat mengakses layanan kesehatan berjalan yang ia butuhkan: 

Saya sungguh berharap ada bantuan. Saya akan berterimakasih jika mendapatkan 
bantuan. Sejujurnya saya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah karena 
kondisi saya dan kondisi ekonomi saya.  

Sebaliknya, banyak korban perdagangan orang menjelaskan pentingnya bantuan yang 
mereka terima dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi mereka. Serang laki-laki muda 
yang diperdagangkan untuk menjadi pekerja menerima dukungan uang, rumah dan bantuan 
untuk meneruskan pendidikannya setelah kepulangannya. Hal ini membuatnya dapat 
melanjutkan hidup setelah perdagangan orang: 

Keadaan mental saya jadi lebih berani, lebih percaya diri, karena sebelumya saya 
menghadapi apa yang dihadapi pekerja migran yang lain.  

Pentingnya bantuan dalam pemulihan dan reintegrasi bagi orang yang mengalami 
perdagangan orang ditekankan dalam panduan untuk penegakan hukum dan perlindungan 
korban perdagangan orang dalam penanganan kasus perdagangan orang di Indonesia, yang 
mencatat secara khusus bahwa : “…bantuan pemulihan perlu diberikan kepada korban agar 
mereka pulih bagi kebaikan mereka sendiri dan untuk kepentingan masyarakat.”37 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 IOM (2009) Guidelines for Law Enforcement and the Protection of Victims of Trafficking in Handling 
Trafficking in Persons Cases, Revised Edition. Geneva: International Organization for Migration, p. 66. 
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Memperkuat identifikasi korban di negara tujuan dan di Indonesia adalah langkah penting 
dalam menyediakan bantuan dan pertolongan.  
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6. Kesimpulan dan Rekomendasi
Korban perdagangan orang dari Indonesia yang mengalami eksploitasi tenaga kerja 
memiliki pengalaman yang luas dan berbeda-beda setelah perdagangan orang termasuk 
dalam hal identifikasi korban dan selanjutnya bantuan dan akses pada keadilan. 
Pengalaman mereka juga terlihat dari berbagai bentuk perdagangan orang dalam 
perburuhan yang mengeksploitasi mereka, berbagai variasi korban, aktor berbeda yang 
melakukan identifikasi, yang terlibat dengan peran dan kapasitas berbeda serta luasnya 
konteks dan keadaan saat identifikasi korban terjadi (atau tidak terjadi).!

Pengalaman korban yang diidentifikasi dan yang tidak diidentifikasi sangat penting untuk 
memahami berbagai hambatan dan permasalahan dalam identifikasi korban di negara 
tujuan, saat kepulangan dan kembali ke rumah. Permasalahan dan hambatan terpusat pada 
 sifat perdagangan orang, tanggapan lembaga, keputusan dan perilaku korban sendiri. 

Beberapa hambatan terjadi terkait cara perdagangan orang yang umumnya tidak terlihat 
dan tersembunyi. Pelaku perdagangan orang secara proaktif berusaha mencari dan 
mempertahankan isolasi dan menyembunyikan korban selama pengalaman perdagangan 
orang khususnya agar terhindar dari identifikasi. Beberapa segi isolasi adalah ketiadaan 
atau terbatasnya komunikasi dengan siapapun di luar situasinya; atau lokasi kerja yang 
terisolasi dan terpencil; pencegahan hubungan dengan orang lain, hambatan bahasa, isolasi 
 selama migrasi dan penanaman ketakutan pada pihak pihak berwenang (oleh pelaku). 

Hambatan lain terkait kerangka kelembagaan dalam identifikasi terjadi, termasuk 
kekurangan identifikasi korban yang dilakukan di negara tujuan, pemeriksaan yang tidak 
cukup terkait perdagangan orang saat kepulangan migran, kekurangan prosedur 
identifikasi di Indonesia, kekurangan keahlian dan kapasitas untuk mengidentifikasi korban 
perdagangan orang dan Kurangnya respon yang tepat.  

Beberapa kasus yang tidak teridentifikasi adalah hasil dari perilaku dan keputusan korban 
perdagangan orang sendiri. Hal ini karena korban tidak mengenali pengalamannya dalam 
situasi perdagangan orang, korban merasa takut dan kurang memiliki kepercayaan 
terhadap pihak yang berwenang; korban tidak tahu tempat mencari pertolongan; korban 
tidak ingin terlibat dalam proses hukum; korban tidak ingin membuka pengalaman 
perdagangan orang kepada pihak yang berwenang; identifikasi tidak menawarkan hal yang 
dibutuhkan/diinginkan korban; identifikasi berarti kembali ke rumah dan tidak dapat 
bekerja lagi di luar negeri; serta kekurangan sumber daya untuk mencari identifikasi.  

Memahami mengapa korban diidentifikasi (atau tidak) sangat diperlukan dan hal ini hanya 
 salah satu bagian dari diskusi. Sama pentingnya dengan mendokumentasikan dan menilai 
dampak yang parah dan serius akibat tidak dilakukannya identifikasi terhadap korban di 
Indonesia termasuk memungkinkan berlanjutnya eksploitasi, menciptakan risiko mendasar 
 setelah lari/keluar dari perdagangan orang dan selama proses pemulangan; dan tidak 
memiliki akses pada bantuan atau dukungan; dampak ini tidak saja dialami secara 
individual, namun juga oleh keluarganya dan dalam komunitas dimana mereka kembali 
untuk hidup.  

Dampak serius ini menegaskan kebutuhan untuk menguatkan usaha identiikasi korban 
untuk menjamin bahwa korban perdagangan orang mendapatkan akses bantuan untuk 
mendukung kepulangan, pemulihan dan integrasi kembali serta akses pada keadilan jika 
mereka menginginkannya.  

Rekomendasi berikut ini menawarkan panduan tentang cara meningkatkan identifikasi 
yang aman dan peka pada korban perdagangan orang dan menjamin bahwa mereka 
mendapatkan akses untuk hak-hak mereka.  
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Melatih petugas garis depan di negara tujuan untuk 
mengidentifikasi korban perdagangan orang yang berasal dari 
Indonesia.  

¥! “Petugas garis depan” harus mencakup para pejabat dan profesional lainnya di 
berbagai sektor yang posisinya sering berinteraksi dengan individu-individu yang 
berpotensi menjadi korban korban perdagangan orang. Maka dari itu, mereka 
memerlukan pemahaman dan keahlian untuk membuat identifikasi yang akurat.  

¥! Memastikan bahwa petugas garis depan di negara tujuan memiliki keahlian yang 
memadai dalam identifikasi korban perdagangan orang yang dipandu oleh kode etik 
profesional dalam melakukan tugas-tugas tersebut.  

¥! Melatih petugas garis depan tentang cara yang beretika dan peka saat bekerja dengan 
pekerja migran yang mengalami eksploitasi ketika memeriksa mereka sebagai 
terduga korban perdagangan orang ketika di negara tujuan.  

¥! Memastikan semua pelatihan petugas garis depan di negara tujuan sesuaidengan 
karakteristik nyata dan perkembangangannya di negara yang bersangkutan, 
termasuk berbagai bentuk tindak perdagangan orang dan tipe korban.  

¥! Memutakhirkan alat dan pelatihan dalam menanggapi tren perdagangan orang yang 
berubah dari waktu ke waktu dan di berbagai sektor perburuhan. 

¥! Mengadaptasi dan memutakhirkan indikator perdagangan orang pada karakteristik 
dan konteksnya di negara tujuan, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.  

¥! Menilai pilihan-pilihan dilakukannya pemeriksaan (skrining) di berbagai seting di 
negara tujuan termasuk sektor perburuhan, dan berbagai lokasi di mana korban 
perdagangan orang memungkinkan untuk diidentifikasi dan di berbagai wilayah di 
negara tersebut.  

¥! Memastikan bahwa identifikasi korban di negara tujuan pada akhirnya mengarahkan 
mereka pada identifikasi resmi sebagai korban perdagangan orang dan rujukan 
korban pada bantuan dan akses keadilan di negara tujuan dan kemudian di negara 
asal.  

!
!

Membangun kapasitas pihak berwenang di imigrasi dan 
perbatasan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang 
untuk eksploitasi tenaga kerja saat mereka kembali ke 
Indonesia  

¥! Mengembangkan dan menguji sistem bagi pihak berwenang di imigrasi dan 
perbatasan untuk melakukan pemeriksaan (skrining) terhadap pekerja migran 
Indonesia yang mempunyai tanda-tanda dan indikasi tindak pidana perdagangan 
orang saat mereka kembali ke Indonesia.  

¥! Melatih dan melaksanakan pembinaan berkelanjutan kepada petugas perbatasan dan 
imigrasi di Indonesia tentang cara pemeriksaan migran yang kembali terkait 
kemungkinan perdagangan orang.  

¥! Memastikan petugas garis depan, seperti pihak berwenang di imigrasi dan 
perbatasan, mampu terlibat secara etis dan peka dengan pekerja migran yang 
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mengalami eksploitasi dalam pemeriksaan mereka terkait kemungkinan menjadi 
korban perdagangan orang ketika kembali ke Indonesia.  

¥! Memastikan semua upaya peningkatan kapasitas bagi pihak berwenang di imigrasi 
dan perbatasan sesuai dengan karakteristik nyata dan perkembangan di negara yang 
bersangkutan, termasuk berbagai bentuk tindak perdagangan orang dan tipe korban. 

¥! Memastikan bahwa prosedur identifikasi korban terhubung dengan identifikasi 
resmi dan rujukan korban pada bantuan dan akses keadilan.  

¥! Menyediakan informasi tertulis bagi pekerja migran yang kembali dan korban 
perdagangan orang di perbatasan tentang kemungkinan bantuan yang tersedia untuk 
mereka di Indonesia agar mereka dapat menindaklanjutinya setelah mereka kembali, 
jika diperlukan.  

!
!

Meningkatkan kapasitas pihak berwenang lokal, penegak 
hukum, kelompok komunitas dan pemimpin komunitas di 
Indonesia untuk mengenali korban perdagangan orang dalam 
komunitasnya dan merujuk mereka pada bantuan.  

¥! Mengakui bahwa mengidentifikasi korban perdagangan orang tidak hanya berfokus 
di perbatasan saja dan mengembangkan sistem identifikasi dan prosedur untuk 
mencari korban perdagangan orang di komunitas asal mereka.  

¥! Mengembangkan dan menguji sistem berbasis komunitas untuk melakukan 
pemeriksaan (skrining) pekerja migran yang kembali yang mempunyai tanda-tanda 
dan indikasi perdagangan orang ketika mereka kembali di komunitas asal mereka, 
bekerjasama dengan petugas garis depan yang lebih luas. 

¥! Merancang dan menerapkan proses berlapis melakukan identifikasi awal dan 
melakukan rujukan korban perdagangan orang untuk mendorong dan memperkuat 
kemungkinan identifikasi yang efektif terhadap korban perdagangan orang yang 
tinggal di desa.  

¥! Menguatkan penjangkauan proaktif oleh organisasi berbasis komunitas dan 
lembaga-lembaga terkait untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang yang 
kembali sendiri ke komunitas.  

¥! Memperluas cakupan individu dan organisasi yang terlibat dalam identifikasi korban 
untuk meningkatkan identifikasi perdagangan orang. Hal ini dapat mencakup staf 
desa, guru, LSM, TKSK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. 

¥! Melatih dan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada petugas garis depan 
berbasis desa yang dapat melakukan identifikasi awal korban perdagangan orang di 
komunitas asal mereka dan merujuk terduga korban kepada pihak berwenang untuk 
identifikasi resmi dan mengakses bantuan.  

¥! Memastikan bahwa petugas garis depan di tingkat desa mampu terlibat secara etis 
dan peka dengan pekerja migran yang mengalami eksploitasi dalam pemeriksaan 
(skrining) mereka sebagai terduga korban perdagangan orang ketika kembali ke 
Indonesia.  

¥! Membangun dan menerapkan perangkat yang relevan seperti kode etik dan prinsip 
etis di kalangan petugas garis depan di desa untuk memastikan identifikasi awal 
dilakukan secara tepat, aman dan peka. 

¥! Memastikan bahwa semua identifikasi korban (baik pada tahap awal di tingkat desa 
atau identifikasi resmi oleh pihak berwenang) terhubung dengan rujukan korban 
untuk mendapat bantuan dan akses terhadap keadilan.  
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¥! Mengidentifikasi berbagai peluang dan titik masuk untuk pemeriksaan terduga 
korban perdagangan orang saat mereka pulang dan mengukur prosedur identifikasi 
pada keadaan yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan. 

¥! Menyediakan informasi tertulis tentang kemungkinan pilihan bantuan pada pekerja 
migran yang kembali dan korban perdagangan orang yang menolak diidentifikasi, 
namun menginginkan akses bantuan pada tahap selanjutnya.  

¥! Membuat dan mengimplementasikan peraturan desa mengenai perdagangan orang 
sebagai landasan hukum kegiatan-kegiatan anti perdagangan orang termasuk 
memastikan alokasi anggarannya termasuk dalam rangka identifikasi dan rujukan 
korban perdagangan orang.  

!
!

Memastikan bahwa semua petugas garis depan mempunyai 
pemahaman memadai dan menyeluruh tentang orang-orang yang 
mungkin menjadi korban perdagangan orang dan cara merujuk mereka 
untuk mendapatkan layanan dan dukungan.  

¥! “Petugas garis depan” di Indonesia harus mencakup para pejabat dan profesional 
yang berinteraksi dengan individu-individu yang mungkin menjadi korban 
perdagangan orang ketika pulang dan berada dalam posisi untuk mengidentifikasi 
mereka (walaupun hanya pada tahap awal) ketika mengalami perdagangan orang. Ini 
mungkin termasuk layanan sosial, tenaga kesehatan, staf pemerintah (di tingkat 
desa, kecamatan dan kabupaten), organisasi masyarakat sipil, penegak hukum dan 
sebagainya. Melatih dan membina petugas garis depan tentang perdagangan orang 
serta pola dan tren terbarudi Indonesia secara terus-menerus dan dan bagaimana 
merespon berbagai perubahan dari waktu ke waktu. 

¥! Memastikan petugas garis depan mengakui bahwa korban perdagangan orang 
mungkin bisa laki-laki atau perempuan dewasa dan anak-anak, pekerja migran yang 
resmi maupun tidak berdokumen dan bisa berasal dari negara manapun di dunia. 
Memastikan bahwa para petugas garis depan dapat mengidentifikasi korban yang 
diperdagangkan secara internal serta bentuk eksploitasi apa pun yang ditetapkan 
undang-undang. 

¥! Mendokumentasikan, secara terus menerus, tren dan pola perdagangan orang di 
Indonesia untuk memastikan pengetahuan petugas garis depan dapat mengikuti 
karakteristik tindak pidana perdagangan orang dan situasinya yang bisa berubah dari 
waktu ke waktu.  

¥! Memastikan bahwa kriteria identifikasi untuk korban sejalan dengan tren situasi 
perdagangan orang terkini dan tanggap terhadap segala bentuk perdagangan orang 
dan tipe korban yang berbeda-beda. Menyesuaikan dan memperbarui kriteria 
identifikasi dari waktu ke waktu dan sebagai tanggapan terhadap perubahan 
karakteristik perdagangan orang. 

¥! Memastikan bahwa prosedur identifikasi korban terhubung dengan rujukan korban 
untuk mengakses bantuan dan akses mendapatkan keadilan, jika mereka 
menginginkan. 

¥! Pemutakhiran informasi secara rutin tentang pilihan kemungkinan bantuan pada 
pekerja migran yang kembali dan korban perdagangan orang dan memastikan bahwa 
mereka mendapat akses ke informasi tersebut melalui berbagai lembaga dan 
organisasi yang bisa dihubungi di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 

¥! Menciptakan lingkungan yang mendukung dilakukannya wawancara identifikasi 
yang membantu menumbuhkan kepercayaan sehingga menuntun orang-orang yang 
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diperdagangkan untuk menceritakan pengalaman perdagangan orang yang mereka 
alami. 

¥! Sedapat mungkin, melembagakan proses-proses yang membuka peluang untuk 
melakukan lebih dari satu wawancara dengan para korban karena lebih banyak 
waktu yang digunakan akan lebih membangun rasa kepercayaan. 

!
!

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada korban 
perdagangan orang untuk mendorong identifikasi sendiri dan akses 
pada bantuan dan keadilan  

¥! Meningkatkan kesadaran pekerja migran yang mengalami eksploitasi, di komunitas 
asal mereka tentang perdagangan orang dan apakah pengalaman eksploitasi mereka 
dapat meningkat menjadi perdagangan orang. 

¥! Meningkatkan kesadaran korban perdagangan orang yang telah pulang tentang hak 
mereka atas perlindungan dan dukungan termasuk bantuan apa yang tersedia dan di 
mana dan bagaimana mereka dapat mengakses bantuan dan dukungan. 

¥! Memastikan bahwa semua informasi jelas dan dapat diakses dan disesuaikan dengan 
target audiens dalam hal bahasa dan tingkat pendidikan. Dalam kasus anak-anak, 
memastikan bahwa informasi disesuaikan dengan usia dan tahap kedewasaan 
mereka. 

¥! Fleksibel dalam mendukung korban perdagangan orang untuk memastikan bahwa 
dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban dan perubahan 
kebutuhan mereka dari waktu ke waktu. Beberapa korban perdagangan orang pada 
awalnya mungkin menolak untuk diidentifikasi dan dibantu, dimana akan diperlukan 
penyediaan informasi rujukan dan mekanisme yang dapat diakses korban pada tahap 
berikutnya, ketika mereka mulai memahami, memproses, dan membuat keputusan 
dengan lebih baik tentang identifikasi dan bantuan. 

!
!
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