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Kata Pengantar
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya buku
“Panduan Pengumpulan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia” dapat
diselesaikan dengan baik. Buku ini berhasil disusun atas kerja sama yang baik antar berbagai pihak khususnya
International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dan Kementeriaan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan
dukungan dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
Petunjuk teknis pengumpulan dan pelaporan data Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini ditujukan
bagi anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO)
di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu langkah strategis dalam menangani persoalan perdagangan
orang adalah melalui pemilahan data secara komprehensif. Melalui panduan pendataan ini, Pemerintah
berupaya menyusun mekanisme standarisasi data yang dikumpulkan oleh GT PP-TPPO, baik di tingkat
nasional maupun daerah. Petunjuk teknis dan langkah-langkah konkret dalam melakukan pendataan dan
pelaporan TPPO yang dituangkan dalam panduan ini diharapkan menjadi alat bantu bagi petugas ataupun
anggota GT PP-TPPO dalam pengumpulan dan pelaporan data TPPO. Panduan ini juga dilengkapi dengan
contoh matriks pengumpulan data sehingga dapat digunakan oleh setiap anggota GT PP-TPPO untuk
mempermudah pengumpulan data.
Dengan demikian, kami berharap petunjuk teknis tersebut dapat bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya
oleh setiap lini GT PP-TPPO baik di tingkat nasional maupun daerah dalam upaya memperkuat penanganan
korban TPPO yang dapat berkontribusi pada upaya pemberantasan TPPO di Indonesia.
Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih para pihak dalam penyusunan
Buku Panduan Pengumpulan dan Pelaporan Data TPPO. Saya yakin Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak tidak dapat berjalan sendiri tanpa kerjasama dan dukungan dari kementerian dan
lembaga terkait serta masyarakat.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.S., Ph.D.
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Kata Pengantar
Kepala Misi Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM) Indonesia
Sejak tahun 2014, International Organization for Migration (IOM) Indonesia telah berperan aktif membantu
Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
TPPO merupakan kejahatan teroganisir yang seringkali melibatkan jaringan organisasi lintas negara. Dalam
upaya mencegah dan memberantas TPPO, berbagai pihak turut terlibat termasuk Pemerintah, lembaga nonpemerintah, organisasi regional hingga Internasional. Lebih lanjut, IOM bekerja sama dengan Pemerintah,
Lembaga non-pemerintah, serta Akademisi untuk memberantas TPPO menggunakan strategi 5P yaitu:
Prevention (Pencegahan), Protection (Perlindungan), Prosecution (Penuntutan), Policy (Kebijakan), dan
Partnership (Kerja Sama).
Sebagai salah satu upaya mewujudkan upaya tersebut, IOM Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) selaku Ketua Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-PPTPPO) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA) selaku Ketua Harian GT-PPTPPO dalam mengimplementasikan program bertajuk
“Better Data and Better Protection”. Program ini didanai oleh Kedutaan Besar Kerajaan Inggris di Indonesia.
Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pelaporan Data TPPO di Indonesia bertujuan untuk
membantu Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan data TPPO melalui standarisasi mekanisme
pengumpulan dan pelaporan data. Buku panduan ini juga ditujukan untuk dapat meningkatkan kapasitas
GT-PPTPPO dan lembaga pengada layanan tingkat sub-nasional dalam melakukan pengolahan data TPPO.
Sejalan dengan tujuan tersebut, buku panduan ini turut memberikan perhatian pada langkah-langkah
praktis pengumpulan data melalui matriks dan indikator yang tersedia dalam upaya mempercepat proses
data TPPO.
Buku panduan ini merupakan hasil kerja bersama kelompok kerja yang terdiri dari Kementerian Koordiantor
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Imigrasi,
BNP2TKI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia, Komnas Perempuan, LPSK, dan para akademisi. Pihak tersebut di atas telah memberikan
kontribusi signifikan termasuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap buku panduan ini. Kami
berharap buku panduan ini dapat menjadi refleksi yang memadai atas semua temuan dan rekomendasi
yang disampaikan selama pertemuan dan diskusi berlangsung.
Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Prof. Dr. Yohana Susana
Yambise, M.A, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian
GT-PPTPPO. Penghargaan lebih lanjut juga kami sampaikan kepada Prof. Vennetia Dannes, Deputi Bidang
Perlindungan Hak Perempuan, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO, Ir. Destri Handayani,
ME. dan juga kepada seluruh Staff Kementerian yang telah berupaya dan berkontribusi selama proses
penyusunan buku panduan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Roos Diana Iskandar,
selaku Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Perempuan dari Kementerian Koordinator
Pengembangan Manusia dan Kebudayaan yang telah memberikan masukan dan rekomendasi. Ucapan
terima kasih kami juga untuk tim Counter Trafficking Unit, Among Resi, Katherine Juliani, Asep Zulhijar, Sarah
Astried, Laine Berman PhD dan Ari W. Adipratomo yang berkontribusi dalam penyelesaian buku panduan
ini.
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Dengan selesainya buku panduan ini, kami berharap dengan tulus bahwa buku panduan ini akan bermanfaat
bagi siapapun yang terlibat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya Pemerintah Indonesia
dalam memberantas TPPO di Indonesia.

Jakarta,

Juli 2019

Kepala Misi IOM Indonesia (Ad interim)

Dejan Micevski
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Daftar Istilah dan Singkatan
Anak

Sesuai dengan definisi UU 14/2009: anak berarti seseorang yang berusia dibawah
18 tahun.

Eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi
tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,
seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik
materiil maupun immateriil. (UU 21/2007)

Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau
organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. (UU 21/2007)

Eksploitasi Tenaga
Kerja

Korban direkrut dan diperdagangkan menggunakan unsur paksaan dan tipu daya,
dan akhirnya ditahan dalam kondisi perbudakan di berbagai pekerjaan. Korban
meliputi laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan mereka biasanya terlibat
dalam pekerjaan kasar serta menjadi pekerja domestic, pabrik, perkebunan,
jermal, kapal, bordil, dll. (Interpol, 2018).

Gugus Tugas PP
TPPO

Gugus Tugas Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Anti Trafficking Task Force or ATTF in English)

Integritas Data

Integritas data adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai
validitas, keaslian dan keamanan informasi dari data TPPO yang didapatkan.
Integritas data juga mencakup aspek keamanan dan kualitas informasi yang
didapatkan, dan juga bagaimana cara mendesain sistem kerahasiaan dan
keamanan data serta tingkat ketersediaan data bagi pemangku kepentingan yang
mengaksesnya.

IOM

International Organization for Migration / Organisasi Internasional untuk Migrasi

Jeratan Hutang

Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (UU
21/2007)

Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa
menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi
nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. (UU
21/2007). Kekerasan Dapat terjadi dalam bentuk emosional, fisik, spiritual,
finansial maupun psikis.

Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik,
seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan
orang. (UU21/2007)

Paksaan

Tindakan paksaan dapat berupa ancaman bahaya serius atau pengekangan fisik
terhadap korban. Suatu skema, rencana, atau pola yang dimaksudkan untuk
membuat korban percaya bahwa kegagalan untuk melakukan suatu tindakan
akan mengakibatkan kerugian parah atau pengekangan fisik terhadap orang
tersebut juga merupakan bentuk paksaan. Penggunaan ancaman akan diproses
secara hukum atau penyalahgunaan proses hukum juga bentuk lain dari
paksaan. (Interpol, 2018; National Crime Agency, 2018)
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Penipuan

Penipuan dapat melibatkan janji-janji yang tidak benar, biasanya mengenai
pekerjaan, upah, kondisi kerja, atau hal lainnya. Misalnya, seseorang dapat saja
dijanjikan posisi bergaji tinggi di negara lain, tetapi ketika mereka tiba dinegara
tersebut mereka akan dimanipulasi menjadi pekerja paksa. Sekelompok orang
lainnya mungkin akan tergiur iklan yang menjanjikan menjadi model, pengasuh,
atau pekerjaan jasa lainnya di luar negeri, tetapi kemudian setelah tiba dinegara
tujuan dipaksa melakukan pelacuran. (Department of Health and Human
Services, n.d.; Interpol, 2018; National Crime Agency, 2018)

Perdagangan Anak

Menurut Pasal 3 huruf (c) Protokol PBB Untuk Mencegah, Menindak dan
Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak,
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional Terorganisasi (yang diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia
melalui UU nomor 14 Tahun 2009), menyatakan: Perekrutan, pengangkutan,
pengiriman, penampungan, atau penerimaan seorang anak dengan tujuan
mengeksploitasi wajib dianggap sebagai “perdagangan orang” meskipun tidak
menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini; (yakni dengan
cara) ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan,
penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan
rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk
mendapatkan persetujuan dari seseorang yang. memiliki kekuasaan atas orang
lain .

Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi.(UU 21/2007)

Rencana Aksi
Nasional`

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PP-TPPO) adalah alat penting untuk saling berbagi
tanggung jawab dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang diambil para
pemangku kepentingan seperti badan pemerintah, masyarakat sipil, organisasi
internasional, dll dalam kegiatan melawan perdagangan orang. Dalam kerangka
pendekatan holistik, Rencana Aksi Nasional melaksanakan tujuan spesifik
sebagaimana diamanahkan dalam strategi nasional anti-perdagangan orang.
Strategi ini menjabarkan tanggung jawab dan alur waktu untuk setiap kegiatan
yang ditugaskan, berisi rencana pengelolaan sumber daya dan anggaran, dan
juga kriteria untuk kegiatan monitoring dan dan evaluasi

Tindak Pidana
Perdagangan Orang
(TPPO)

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian
tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam
Undang-Undang 21/2007

12

Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1

Pendahuluan

Perdagangan orang
adalah bisnis
merampas kebebasan
demi keuntungan.

https://polarisproject.org/human-trafficking

1.1. Latar Belakang
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan pidana yang berdampak pada laki-laki,
perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi diseluruh Indonesia. Mereka
dieksploitasi dalam berbagai jenis sektor termasuk diantaranya pertanian, konstruksi, pariwisata, pekerjaan
domestik, industri hiburan dan pekerjaan seks, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lainnya. Orangorang dapat diperdagangkan baik antar lintas batas negara maupun antar provinsi dalam suatu negara.
Korban perdagangan orang dapat beragam baik dalam hal usia, asal wilayah atau latar belakang etnis, dan
pendidikan. Tetapi terdapat sebuah kemiripan karakteristik yang cenderung dimiliki para korban yakni
bentuk kerentanan dan upaya isolasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan di Indonesia antara lain
adalah kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, dan celah kemudahan pemalsuan dokumen.
Terlepas dari betapa genting dan mendesaknya masalah perdagangan orang ini, kompleksitas bentuk
kejahatan ini membuatnya sulit untuk diatasi. Para pelaku TPPO kebanyakan merupakan kelompok yang
terorganisir, serta menggunakan jaringan yang tidak mengenal
batas wilayah ataupun mempedulikan nilai moral. Faktor
“Lebih dari 10 tahun lalu
belum adanya standarisasi monitoring dan sistem komunikasi
Gugus Tugas Pencegahan
dan koordinasi menjadi celah persoalan dalam upaya
dan Penanganan Tindak
pemberantasan TPPO2. Berbagai pertanyaanpun muncul,
Pidana Perdagangan
apakah upaya yang telah dilakukan dan anggaran yang telah
dihabiskan sudah cukup efektif dalam menjawab isu dan
Orang telah dibentuk dan
tantangan dari kejahatan perdagangan orang? Apakah upaya
pemerintah Indonesia juga
yang dilakukan tersebut telah memberikan perubahan bagi para
telah berkomitmen untuk
korban TPPO? Apakah upaya pendekatan ini telah mengalami
ikut serta dalam upaya
perbaikan dari waktu ke waktu? Apakah telah ada perbaikan
pemberantasan TPPO dengan
dalam proses identifikasi dugaan kasus, upaya memberikan
menandatangani berbagai
bantuan pendampingan kepada para korban, dan dalam upaya
investigasi dan memberikan tuntutan yang pantas bagi para
konvensi terkait hak asasi
pelaku perdagangan orang? Apakah ada sebuah argumen yang
manusia2.”
mampu memberikan pendapat meyakinkan bahwa semua
upaya yang telah dilakukan ini memberikan kontribusi untuk
memperlambat laju pertumbuhan atau mencegah TPPO?
Sudahkah upaya yang ada membantu mencegah terjadinya
kasus perdagangan orang yang baru?
Persoalan lainnya ada pada data dan informasi yang ada terkait
TPPO itu sendiri. Setiap pihak atau instansi yang menjadi
pemangku kepentingan umumnya hanya mengumpulkan
data untuk pemenuhan kebutuhan instansi mereka sendiri.
Meskipun pendekatan ini menjamin tersedianya data untuk kebutuhan instansi masing-masing, namun
pendekatan ini tidak mampu memenuhi tujuan yang lebih penting yaitu mengumpulkan data untuk
membantu institusi pemerintah untuk mencegah kasus TPPO, melindungi korban dan menghukum
pelaku. Dibutuhkan kerjasama seluruh pihak terkait yang berkepentingan untuk mencapai tujuan-tujuan
pencegahan dan penanganan TPPO dengan menggunakan format pengumpulan dan pelaporan data TPPO
yang distandarkan.
Sebagai tindak lanjut kegiatan workshop dan juga hasil analisa tanggapan yang didapat melalui survei, kami
mengidentifikasi beberapa kesenjangan yang perlu segera diatasi antara lain kurangnya standar baku atau
kriteria yang dijadikan acuan untuk mengumpulkan, melaporkan, memonitor korban serta memantau jenis

Sebagaimana umumnya terjadi di sebagian besar wilayah lain di dunia. Harap merujuk ke tulisan (2016) Pivoting toward the Evidence: Building
effective counter-trafficking responses using accumulated knowledge and a shared approach to monitoring, evaluation and learning. New York: UN
Inter-agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT). Seperti yang dinyatakan dalam laporan ini, tidak adanya barang bukti yang kuat
mempersulit upaya pengembangan kegiatan yang bersifat intervensi penanggulangan perdagangan orang dan, yang tak kalah pentingnya adalah
perlu adanya sebuah keputusan tentang bagaimana memprioritaskan penggunaan sumber daya yang ada untuk melakukan upaya penanggulangan
perdagangan orang melalui berbagai jenis intervensi yang berbeda. Mohon merujuk pada hal.18 laporan tsb. untuk mengetahui indikator yang perlu
dicapai dalam upaya penguatan respon peradilan pidana (pada kejahatan TPPO).
2
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bantuan yang diberikan kepada korban TPPO. Tujuan dari penyusunan panduan teknis ini adalah untuk
membantu Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO)
dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menutup celah kesenjangan tersebut dengan memberikan
panduan mengenai teknik penyusunan pendekatan yang standar dalam pengumpulan, pelaporan dan
pemantauan informasi dan data kejahatan TPPO. Sistem pendekatan ini akan memperkuat metode yang
ada untuk mendefinisikan, mengumpulkan dan saling berbagai data TPPO, menyusun basis data yang lebih
akurat, meningkatkan kapasitas dalam identifikasi korban dan meningkatkan akses korban TPPO terhadap
layanan pemerintah.

1.2. Kerangka Hukum: Undang-Undang no 21 tahun 2007
“Perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi.
(Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Pada tahun 2000, Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Palermo untuk Mencegah, Menekan, dan
Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Ini adalah tonggak
penting dalam upaya internasional untuk menghentikan perdagangan orang. Protokol ini berfokus pada
pendekatan beragam untuk mengatasi masalah TPPO melalui 3 P:
1. Pencegahan perdagangan orang
2. Perlindungan korban perdagangan orang
3. Penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang
Salah satu tujuan dari panduan ini adalah menambah satu unsur lagi yakni Kerjasama, agar menyesuaikan
dengan konteks Indonesia, karena dengan semakin luasnya jejaring kerjasama maka akan semakin lengkap
data TPPO yang dapat dikumpulkan dan akan semakin kuat upaya pemberantasan TPPO.

1.2.1. Kerangka Hukum terkait TPPO di Indonesia
Undang-Undang :
● Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 mengenai Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan
● Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO no 182 tentang Pelarangan
Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Konvensi ini secara
khusus ditargetkan untuk anak-anak (dibawah usia 18 tahun) dan memberikan beberapa definisi tentang
apa yang dianggap sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pasal 3 Konvensi menyatakan
bahwa:
o (a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan
perdagangan anak2, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja,
termasuk pengarahan anak2 secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
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o (b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi,
atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
o (c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi
dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

●

●

●

●

o (d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan
kesehatan, atau moral anak-anak
Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang ini mengkategorikan semua bentuk eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual dan
perdagangan organ tubuh sebagai sebuah pelanggaran hukum dan mengatur tuntutan hukuman antara
tiga hingga 15 tahun penjara bagi pelaku kejahatan
Undang-Undang nomor 14/2009 tentang Ratifikasi Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan
Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
Undang-Undang nomor 10 tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak
Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak (Optional Protocol to The Convention
on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution And Child Pornography)
Undang-Undang nomor 12 tahun 2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan
Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ASEAN Convention Against Trafficking in Person – ACTIP). Undangundang ini memperluas wewenang pemerintah untuk menuntut tersangka atas kegiatan perekrutan
ilegal dan memberikan dasar hukum bagi lembaga penegak hukum Indonesia untuk berkolaborasi
dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Peraturan Presiden (PERPRES) dan Keputusan Presiden (KEPPRES)
● Keppres nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) tentang
Hak-Hak Anak
● Keppres nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking)
Perempuan Dan Anak. Tujuan umumnya adalah:
o Untuk menjamin peningkatan dan kemajuan dalam upaya merlindungi para korban perdagangan
orang, khususnya perempuan dan anak-anak.
o Untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan serta jenis hukuman dalam upaya untuk mencegah
dan memerangi perdagangan orang, terutama perdagangan perempuan dan anak-anak.
o Untuk mendorong pengembangan dan/atau revisi undang-undang yang berkaitan dengan
perdagangan orang, terutama kegiatan yang melibatkan perempuan dan anak-anak.
● Perpres nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO). GTPP-TPPO yang bekerja untuk mengkoordinasikan
pencegahan dan penanganan kejahatan TPPO dibentuk di tingkat nasional, diikuti pembentukan gugus
tugas ditingkat provinsi. Dilain sisi, implementasi hukum dan rencana kerja penanggulangan TPPO masih
menghadapi beberapa tantangan besar, diantaranya masalah koordinasi serta penggunaan sumber daya
dengan tepat. Banyak hal penting yang telah berhasil dicapai Gugus Tugas PP-TPPO ini.

Peraturan Menteri (PERMEN)
● Permenkokesra No.25/Kep/Menko/Kesra/IX/2009 tentang pengesahan Rencana Aksi Nasional untuk
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak
● Permenaker 18/2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Namun, penting juga untuk dicatat bahwa ratifikasi Protokol Palermo dan ACTIP ditambah dengan
diberlakukannya kerangka kerja legislatif di tingkat nasional hanyalah langkah pertama dalam membangun
rezim anti perdagangan orang yang efektif di tingkat nasional. Langkah-langkah penting lainnya masih
perlu diambil diantaranya upaya penegakan hukum, pencegahan dan penuntutan yang efektif, eradikasi
keterlibatan pejabat negara, dan pemberian bantuan yang cukup untuk para korban TPPO.
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1.3. Maksud dan Tujuan
Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan panduan standar dalam pengumpulan, penggunaan dan
pelaporan data TPPO bagi pemangku kepentingan dan anggota Gugus Tugas PP - TPPO ditingkat Nasional,
Provinsi maupun Kota/Kabupaten.
Dengan dibuatnya format sistem pelaporan yang sederhana, mudah digunakan, dan menggunakan sistem
alur yang jelas untuk keperluan inventarisir dan pelaporan data TPPO secara rutin diharapkan mampu
mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkani sistem ini. Meskipun sistem pelaporan
ini adalah versi yang sudah disederhanakan, namun sistem ini memenuhi standar internasional terutama
dalam aspek mendefinisi dan menganalisis kejahatan perdagangan orang dan perlindungan korban.
Komponen pengumpulan data adalah salah satu bagian terpenting dari kegiatan penanganan TPPO.
Diperlukan pemahaman mendalam agar mampu mengidentifikasi korban dan calon korban dan kondisi apa
yang mendorongnya; penting juga untuk mampu mengidentifikasi akar masalah yang memicu fenomena
tersebut; bagaimana mendeteksi perkembangan yang terjadi dalam sektor eksploitasi; dan yang tidak kalah
pentingnya adalah mengukur seberapa jauh pemberian bantuan dan tindakan pencegahan dan penindakan
TPPO memberikan dampak pada pengurangan potensi korban dan calon korban kejahatan TPPO. Selain itu,
pengumpulan data memiliki peran penting untuk kegiatan intelijen dan penuntutan pelaku TPPO.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas data TPPO sangat penting untuk mencapai sejumlah tujuan,
diantaranya: :
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

meningkatkan pengetahuan tentang skala dan sifat kejahatan perdagangan orang;
menilai tingkat kejahatan TPPO;
mengidentifikasi dan memahami tren baru yang digunakan dalam TPPO;
memberikan rekomendasi rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dan kesenjangan yang
ada untuk mengatasi isu TPPO;
mengembangkan kegiatan dan program baru dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan
memberikan bantuan untuk korban, dan mengembangkan upaya penegakan hukum dan penuntutan
terhadap pelaku TPPO;
meningkatkan relevansi program pelatihan untuk beragam pemangku kepentingan yang berbeda;
memberikan kontribusi dalam mengurangi faktor risiko dan merumuskan kebijakan yang memadai
sesuai dengan tujuan penghapusan TPPO;
memantau dan melakukan penilaian terhadap kebijakan penanggulangan perdagangan orang di tingkat
nasional yang sudah ada dan meningkatkan upaya penanganannya;
membuat basis data yang bersifat umum di tingkat nasional untuk memantau perbedaan dari satu
periode ke periode lain;
untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan beserta instansi terkait ditingkat nasional
untuk menghasilkan informasi yang lebih kredibel serta menghindari pencatatan berganda dari korban
TPPO.

1.4. Metodologi
Panduan teknis ini disusun melalui sebuah metodologi
pengumpulan data yang telah sebelumnya
memperhitungkan dan mengkaji sistem pendataan
yang telah ada serta menggunakan instrumen survei
dan wawancara untuk menggali kebutuhan informasi
serta standar pengumpulan dan pelaporan data
yang dibutuhkan. Lembar survei dapat dilihat dalam
lampiran 5 dokumen panduan ini.
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Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan TPPO di Indonesia, diperlukan
dukungan data yang solid dan memiliki standar yang baku, dimana dalam data tersebut telah mencakup
elemen data korban, pelaku serta gambaran proses terjadinya TPPO. Peranan korban TPPO dalam
memberikan kesediaan untuk berbagi informasi TPPO amatlah penting perannya dalam memberikan
informasi yang vital.
Sebelum memulai inventarisasi data, beberapa hal perlu diperjelas sejak awal, antara lain hubungan antara
pengumpulan data dengan Rencana Aksi Nasional TPPO, jenis data dan dukungan apa yang akan disediakan
oleh pemangku kepentingan; serta sistematika pengaturan alur komunikasi dan koordinasi secara teratur.
Sebagian besar dari hal tersebut akan sangat tergantung pada struktur organisasi gugus tugas PP TPPO dan
tanggung jawab yang melekat pada setiap anggota gugus tugas. Semakin banyak lembaga yang terlibat
maka semakin penting untuk mengklarifikasi berbagai hal diatas. Tanpa adanya dukungan yang luas, maka
berbagai upaya pemberantasan TPPO tidak akan ada artinya.
Masalah umum yang sering ditemui dalam upaya pengumpulan data perdagangan orang adalah kepastian
bahwa seorang individu tidak didaftarkan lebih dari satu kali dalam sistem pelaporan meskipun sudah
diproses dan dibantu berbagai lembaga. Verifikasi identitas perlu untuk dilakukan di setiap kesempatan
pengumpulan data namun perlu diingat bahwa identitas seseorang tidak boleh diungkapkan secara terbuka
pada basis data. Sistem basis data harus dapat melacak pergerakan seseorang melalui berbagai jenis
layanan yang diterima korban TPPO tanpa perlu memberikan informasi detail seperti nama, data pribadi
atau alamat.
Untuk mengembangkan sistem pendataan yang terintegrasi, terlebih dulu Gugus Tugas PP-TPPO seharusnya
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

●

Langkah 1
Menunjuk Sekretariat Gugus Tugas TPPO: Kunci kesuksesan dalam proses inventarisasi data
TPPO adalah pertama menentukan pihak yang memimpin jalannya proses inventarisir data
TPPO. Pihak ini berwenang melakukan fungsi koordinasi dan pengawasan. Selain itu ditingkat
provinsi dan kabupaten perlu ditunjuk focal point yang akan berperan sebagai sekretariat yang
memfasilitasi interaksi antar pemangku kepentingan. Disarankan posisi ini diisi oleh ketua harian
Gugus Tugas PP TPPO. Setiap instansi melaporkan jumlah kasus yang ditangani sesuai dengan
format yang telah disediakan kepada sekretariat yang bertugas mengumpulkan data. Sekretariat
inilah yang nantinya akan mengkompilasi dan memverifikasi data untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gugus Tugas di tingkat Provinsi dan Pusat.

●

Langkah 2
Pemetaan Pemangku Kepentingan: Kunci kesuksesan lainnya dalam inventarisasi data TPPO
adalah inventarisasi pemangku kepentingan yang perlu diajak bekerjasama.
Harus diakui bahwa tugas pemantauan yang berhasil dibutuhkan kemitraan yang luas dan
melibatkan seluruh organisasi yang berdampak pada TPPO.

●

Langkah 3
Alat Pengumpul Data: Selanjutnya, perlu inventarisasi pertanyaan yang akan digunakan (lihat
contoh pada Lampiran 1). Pertanyaan yang disampaikan harus terukur, jelas dan singkat.
Langkah ini dipilah kembali menjadi dua tahapan: A) Menentukan hal apa yang diukur, dan B)
Menentukan sistematika pengukuran.
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A) Memutuskan hal apa yang harus diukur
Pertimbangkan jenis data apa yang Anda butuhkan untuk menjawab permasalahan kunci yang
anda miliki. Sebagai contoh, berapa persentase korban yang dikembalikan yang memohon
bantuan versus berapa persen yang menolak bantuan? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini,
anda mungkin perlu menjawab banyak sub-pertanyaan (misalnya mengapa sebagian dari korban
meminta bantuan sementara yang lain menolaknya? Apa hal yang melatarbelakangi kondisi itu.)
B) Menentukan sistematika pengukuran
Sangat penting pada tahapan pra-inventarisasi data untuk menentukan sistematika pengukuran
data, karena proses pengukuran dapat menjadi faktor pendukung atau pelemah analisa anda
kedepannya. Pertanyaan kunci yang perlu untuk ditanyakan pada langkah ini meliputi:
o Seperti apa kerangka waktunya? (mis. tahunan versus triwulanan)
o Apa satuan ukuran yang digunakan? (mis. kuantitas versus kualitas)
o Faktor apa saja yang harus dimasukkan? (mis. hanya jumlah korban yang mendapatkan
bantuan atau pendampingan versus seberapa efektif sebenarnya bantuan atau
pendampingan tsb)
●

Langkah 4
Menentukan Ruang Lingkup Inventarisasi Data
Focal Point pengelola data dan informasi harus mengelola proses inventarisasi dengan
memberikan koridor cakupan dan pedoman dalam mendefiniskan jenis data dan memberikan
tenggat waktu yang dibutuhkan untuk penerimaan data.
Ruang Lingkup: Ketika mendefinisikan ruang lingkup inventarisasi data, mohon pertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut:
o Adanya definisi atau persyaratan data yang relevan
o Adanya definisi resmi yang telah diatur dalam kebijakan lokal
o Informasi strategis apa yang ingin dikumpulkan
o Sumber daya para pemangku kepentingan (mengidentifikasi pemangku kepentingan mana
yang dapat mengakses informasi dan memahami bahwa tidak semua pemangku kepentingan
akan memiliki akses ke jenis informasi serupa)
o Menyebutkan tenggat waktu yang jelas, misalkan dari 1 Maret, 1 Juni, 1 September, 1
Desember. Hal ini memberikan informasi kepara pemangku kepentingan terkait data
teermutakhir yang tersedia.

PENTING UNTUK DIINGAT!
Pemangku kepentingan akan lebih mudah
ikut serta dalam proses inventarisasi data
jika mereka mendapatkan keuntungan dari
proses pengumpulan data ini. Gugus tugas
PPTPPO juga harus memberikan informasi
tenggat waktu kapan akan menyampaikan
laporan hasil data kepada pemangku
kepentingan.
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●

Langkah 5
Pemeriksaan Kualitas Inventarisasi Data
o Focal Point menetapkan sejauh mana kegiatan inventaris ini perlu dibuka dan diumumkan
kepada publik.
o Focal Point perlu memeriksa kembali dan membantu para pemangku kepentingan untuk
memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan petunjuk teknis pengumpulan data
o Nama orang, informasi nomor kependudukan, dan alamat tentunya tidak boleh dipublikasikan
tetapi harus tersedia (melalui sistem pengkodean unik) untuk penelusuran lebih lanjut. Focal
point perlu mengatur sistem coding untuk menjamin validitas dan kerahasiaan.

2.1. Focal Points Pengumpulan dan Pemverifikasi Data/
Sekretariat Gugus Tugas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
Dinas terkait lainnya sebagai ketua harian dari Gugus Tugas PPTPPO harus bertindak sebagai sekretariat
dari sistem pelaporan ini. Setiap anggota gugus tugas, harus menginput data TPPO melalui Sistem Informasi
Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dengan menggunakan username dan password
yang telah diberikan. Focal Point disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota harus ditugaskan untuk memberikan
arahan kepada anggota gugus tugas dan memastikan kepatuhan anggota gugus tugas terhadap sistem
pendataan dan pelaporan nasional. Sekretariat juga akan mengevaluasi, memverifikasi, dan mengedit data
yang diinput oleh masing-masing anggota Gugus Tugas dan memperbaharui informasi kasus jika diperlukan;
hal ini untuk memastikan tidak ada daftar ganda korban; memastikan kerahasiaan identitas korban dalam
basis data nasional; dan menyiapkan laporan analisis untuk tingkat regional. Data dan laporan ini terhubung
langsung melalui SIMFONI PPA ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk
dikompilasi ke dalam sebuah sistem laporan dan analisis Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (untuk penjelasan lebih lanjut lihat Gambar 1).
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Laporan data nasional akan
digunakan untuk monitoring
dan evaluasi program- program
yang telah dijalankan dan
mengembangkan program
lanjutan yang inovatif berdasarkan
pendataan yang akurat.

Gambar 1: Bagan Alur Pengumpulan Data
Laporan Pemantau TPPO Tingkat Nasional

Tingkat Nasional
MENDAGRI

Ketua Gugus Tingkat Nasional (Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
Ketua Harian Gugus Tugas Tingkat Nasional (Menteri
Negara Perempuan dan Perlindungan Anak)

Gugus Tugas PP TPPO Tingkat Nasional dengan anggota para
Pejabat terkait dari unsur:
Kementerian: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian
Keuangan; Kementerian Agama; Kementerian Hukum dan
HAM; Kementerian Perhubungan; KementerianTenaga Kerja
dan Transmigrasi; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan;
KementerianPendidikan Nasioal; Kementerian Pariwisata;
Kementerian Komunikasi dan Informasi; Kementerian Perencanaan
Pembangunan (BAPPENAS); Kementerian Pemuda dan Olahraga
Lembaga: Badan Nasioanl Penempatan & Perlindungan TKI
(BNP2TKI); Badan Intelejen Negara (BIN); Badan Pusat Statistik (BPS)
Penegak Hukum: Polri; Kejaksaan Agung

Ketua Harian Gugus Tugas Tingkat Provinsi
(SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Gugus Tugas PP TPPO Tingkat Provinsi
Dengan anggota dari unsur Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota, Kepala BNP3TKI,
Kepala Kantor Imigrasi, Polda dan Kejaksaan tinggi

BUPATI/
WALIKOTA

Sekretariat

Tingkat Daerah

Ketua Gugus Tugas Tingkat Provinsi
(Wakil Gubernur/Sekda)

GUBERNUR

Gugus Tugas di Tingkat
Nasional bertugas
memberikan:
•
data TPPPO
dengan cakupan
luas/nasional
•
manajemen data
•
pengeditan dan
verifikasi data
•
analisa data
•
pelaporan

Gugus Tugas PP TPPO Tingkat Provinsi
Dengan anggota dari unsur Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota, Kepala BNP3TKI,
Kepala Kantor Imigrasi, Polda dan Kejaksaan tinggi

Sekretariat
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak selaku
ketua harian Gugus
Tugas akan memberikan
username dan password
kepada seluruh anggota
Gugus Tugas di tingkat
Kabupaten/Kota maupun
Provinsi. Username
dan Password tersebut
diperuntukan mendapat
akses penginputan data
ke website SIMFONI PPA.

Gugus Tugas PP TPPO Kabupaten/Kota
Dengan anggota dari unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota, Polres dan Kejari
Sub Gugus
Tugas
PP TPPO
Pencegahan
dan Partisipasi

Sub
Gugus Tugas
PP TPPO
Rehabilitasi
Medis

Sub Gugus
Tugas
PP TPPO
Rehabilitasi Sosial,
Pemulangan dan
Reintegrasi

Sub Gugus
Tugas
PP TPPO
Pengembangan
Norma
Hukum

LSM dan Lembaga lainnya
yang memberi bantuan pada
Korban TPPO
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Sub
Gugus
Tugas
PP TPPO
Penegakan
Hukum

Sub
Gugus Tugas
PP TPPO
Koordinasi
dan
Kerjasama

2.2. Mengembangkan Sistem Pendataan
Salah satu tantangan utama dalam memberantas tindak perdagangan orang adalah kurangnya basis data
baik data pelaku maupun korban perdagangan orang ditingkat provinsi maupun nasional. Anggota Gugus
Tugas baik itu polisi, petugas imigrasi dan LSM tidak dapat saling berbagi data dan informasi yang relevan
dengan rekan kerja mereka terkait isu TPPO ini. Data ini nantinya akan menjadi sebuah langkah kecil menuju
pengembangan basis data dan intelijen terkait sumber data TPPO, daerah transit, dan daerah tujuan yang
dapat diperbarui secara berkala dan disebarluaskan di antara para pemangku kepentingan. Di tingkat
kabupaten, basis data untuk semua korban dan pelaku harus senantiasa diperbaharui dan ditinjau secara
berkala. Praktik terbaik yang kami usulkan adalah mewajibkan Gugus Tugas PP-TPPO Nasional memimpin
proses pengumpulan data dan memastikan bahwa standar pengumpulan dan pelaporan dikelola dengan
baik dan para anggota gugus tugas melaporkan data mereka secara berkala.
Agar basis data ini dapat menjadi alat bantu yang berguna untuk kegiatan monitoring dan analisis, data
tersebut setidaknya memiliki beberapa informasi sebagai berikut:
Data Individu Korban:
● Jenis Kelamin
● Usia saat mulai dieksploitasi
● Agama
● Kewarganegaraan
● Tempat kelahiran
● Latar belakang (pendidikan, pekerjaan)
● Negara/daerah dimana korban direkrut
● Status (Hukum) di negara eksploitasi
● Jenis eksploitasi (seksual, buruh, kombinasi antara eksploitasi seksual dan tenaga kerja, perdagangan
organ, perdagangan untuk pernikahan paksa, dll)
● Korban yang diperdagangkan kembali
Jumlah total korban yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, tempat lahir, dan jenis eksploitasi:
● Jumlah korban yang teridentifikasi
● Jumlah korban yang menolak bantuan
● Jumlah korban yang menerima bantuan
● Jumlah korban yang menerima izin tinggal sementara atau permanen
● Jumlah korban yang dipulangkan (dari-ke dan ke-dari)
Data tentang proses perdagangan:
● Jenis rekrutmen
● Perbatasan antar negara/propinsi yang dilintasi (rute perjalanan) serta
bentuk perlintasan perbatasan (pelabuhan, pos lintas batas, dll)
● Penggunaan dokumen palsu
● Jenis eksploitasi
● Sarana pelaku mengendalikan korban
● Negara/daerah (negara-negara/propinsi) tempat eksploitasi
Data terkait Pelaku:
● Jenis Kelamin
● Usia
● Kewarganegaraan
● Daerah dipekerjakan
● Jenis Pekerjaan
● Daerah Asal
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Data Layanan yang diberikan kepada korban
● Bantuan Hukum
● Informasi tempat penampungan
● Pemulihan Psikologis/Trauma
● Bantuan Kesehatan
● Pemulangan
● Reintegrasi

2.3. Prinsip-prinsip Perlindungan Data
Seorang korban TPPO dapat mengalami bermacam-macam kerugian baik fisik, emosional ataupun finansial.
Ketika informasi pribadi yang bersifat sensitif bocor, hal ini dapat memicu kekerasan, diskriminasi, atau
hal buruk lainnya. Ketika kita berkomitmen untuk mengelola data secara bertanggung jawab, tidak hanya
meningkatkan kinerja kita dan mendukung pekerjaan orang-orang di sekitar kita, namun juga meningkatkan
kehidupan orang lain; untuk menghindarkan diri dari membahayakan atau memicu timbulnya bahaya bagi
orang lain, dan untuk secara aktif memberikan efek positif pada dunia di sekitar kita. Data yang bertanggung
jawab bukan hanya tentang masalah keamanan teknis dan enkripsi, tetapi juga bagaimana memprioritaskan
martabat, rasa hormat dan privasi orang-orang yang bekerja dengan kita, dan memastikan bahwa aspirasi
para korban TPPO yang tercermin dalam data yang kita gunakan terwakili dan didengar, serta pihak
terkait mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada terkait hidup para korban - tanpa
membahayakan jiwa mereka.
Sangat penting untuk memastikan keselamatan korban dan menjamin perlindungan hak asasi dari seluruh
korban. Semua informasi pribadi korban yang dikumpulkan harus dilindungi dan dirahasiakan. Untuk
menjamin hal ini, sistem “dokumen catatan terbatas” dan nomor identifikasi unik pada dokumen setiap
individu korban (atau dapat menggunakan alternatif sistem apa pun yang mampu melindungi identitas
pribadi). Sistem kerahasiaan ini harus diterapkan pada semua lembaga (misal lembaga penegak hukum,
badan-badan terkait, kantor imigrasi, dan pos lintas batas serta penyedia layanan sosial). Penggunaan
“sistem catatan terbatas” atau nomor identifikasi unik juga memungkinkan kemungkinan untuk “melacak”
dan memahami alur perlindungan dan bantuan yang telah diterima orang yang diperdagangkan. Hal
ini dimungkinkan karena adanya satu nomor identifikasi unik yang akan merujuk ke individu yang sama
sehingga dapat digunakan seluruh pihak yang berwenang. Prosedur seperti ini akan memungkinkan semua
pihak yang berwenang untuk yang menghubungi beberapa orang tertentu untuk mendapatkan gambaran
yang lebih utuh dari kasus yang mereka tangani.

2.4. Aksesibilitas Data dan Sumber Daya Manusia
Terdapat sebuah kebutuhan untuk memastikan kualitas, keakuratan, realibilitas, tingkat kegunaan,
komparabilitas serta relevansi dari sebuah kelompok data. Selama rangkaian proses monitoring ini - mulai
dari pengumpulan data, register korban, penelusuran data, penggunaan dan pengungkapan informasi dan
data – semua pihak terkait wajib memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan pertama harus didapatkan
dengan seizin korban TPPO, serta data yang dikumpulkan harus memadai, relevan, terkini, akurat dan tidak
berlebihan dalam kaitan dengan tujuan pengumpulan dan pengolahan datanya.

2.5. Mekanisme Berbagi Data
Gugus Tugas PP TPPO berupaya membangun mekanisme dalam berbagi dan membandingkan data TPPO
yang akan berlaku secara seragam di tingkat nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas semua
pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang.
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Mekanisme Standar
Pelaporan Data yang
Terintegrasi
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Pengumpulan dan pengelompokan data TPPO yang akurat amat bergantung pada keberadaan standar data
yang jelas, termasuk didalamnya standar definisi istilah-istilah penting. Berbagai upaya untuk mengumpulkan
data tentang TPPO terhambat oleh kurangnya definisi yang jelas tentang apa itu “perdagangan orang” dan
adanya definisi berbeda yang digunakan oleh berbagai lembaga agar sesuai dengan kebutuhan mereka
sendiri. Definisi yang digunakan dalam panduan ini diberikan sebagai contoh untuk menstandarisasi definisi
dan mengumpulkan data terkait perdagangan orang (Palermo Protokol Model Proses-Cara-Tujuan di
lampiran 2).
Sub bagian ini membantu kita mengklarifikasi berbagai indikator utama agar dapat membantu fokus pada
tindakan, cara, dan tahapan yang terjadi dalam TPPO (lihat lampiran 3). Serangkaian variabel/data inti ini,
ketika dianalisa seacara kolektif, akan memberikan patokan awal untuk membantu proses penyaringan
data sehingga dapat menentukan status apakah seseorang itu terindikasi sebagi korban TPPO atau tidak.
Untuk keperluan inventarisasi data, standarisasi data inti ini nantinya juga dapat menjadi pengarah dalam
pengumpulan data mengenai profil korban dan dapat membantu mengklarifikasi faktor-faktor apa saja yang
sekiranya meningkatkan risiko TPPO. Lebih lanjut lagi, data ini juga akan membantu memberikan wawasan
tentang berbagai pola yang digunakan untuk menarik orang masuk ke dalam proses lingkaran perdagangan
orang, bentuk pergerakan pelaku dan korban, profil pelaku TPPO dan mampu mengidentifikasi cara-cara
yang mereka pakai untuk mengendalikan korban. Pada akhirnya, indikator-indikator ini dapat membantu
meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai berbagai jenis eksploitasi, mekanisme
rujukan kasus, bentuk bantuan yang perlu diberikan dan bentuk respon dari sistem hukum dan peradilan
yang diperlukan.

3.1. Identitas
Istilah identitas merujuk pada nama resmi korban TPPO berdasarkan bukti identifikasi yang sah. Identitas adalah
status hukum yang dapat dibuktikan melalui kartu identitas nasional. Keberadaan data yang akurat akan sangat
tergantung pada keberhasilan dalam melakukan identifikasi korban TPPO. Dalam menyelesaikan persoalan
identitas korban, perlu digarisbawahi bahwa dalam banyak kasus, korban TPPO tidaklah dapat diidentifikasi
sebagai korban. Persoalan mendasar dari seluruh strategi penanggulangan TPPO adalah identifikasi korban
TPPO. Mereka yang terjebak pada situasi perdagangan orang kerap menolak untuk bekerjasama atau secara
terbuka mengungkapkan pengalaman atau status mereka kepada pegawai pemerintah.

3.1.1. Jenis Organisasi Yang Memberi Rujukan
Lembaga ataukah LSM ataukah organisasi penyedia layanan korban lainnya yang
mengidentifikasi dan merujuk korban TPPO. Sangat penting untuk diperhatikan bagaimana
korban diidentifikasi – apakah melalui otoritas imigrasi ataukah penegak hukum, Kementerian
Sosial, Kementerian Luar Negeri, pengawas ketenagakerjaan, upaya penjangkauan, pekerja
dibidang kesehatan, LSM atau penyedia layanan korban lainnya.

3.1.2. Identitas Korban
Mengacu kepada status seseorang yang harus diidentifikasi sebagai korban perdagangan
orang. Minimal, data ini berikut harus dikumpulkan dan diverifikasi:
1. Nama
2. Nama ibu kandung (untuk bantu verifikasi dalam kasus korban tanpa identitas)
3. Dokumen resmi untuk verifikasi identitas (kalua ada)
4. Jenis Kelamin
5. Usia
6. Agama
7. Pekerjaan (Jenis pekerjaan yang biasa mereka lakukan)
8. Daerah asal (termasuk detail detail lokasi dan alamat rumah kalau bisa)
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3.2. Proses: Masuk ke Jeratan Perdagangan Orang
Data terkait yang dikumpulkan merupakan data yang sudah dipilah dari proses wawancara dengan korban
TPPO langsung atau yang sanggup ceritakan tentang pengalamannya. Data harus difokuskan pada halhal inti seperti detail proses rekrutmen (hubungan antara pelaku dan korban TPPO, janji yang dibuat
dengan Korban TPPO), metode transportasi, negara transit, sifat eksploitasi termasuk paksaan atau bentuk
kekerasan lain yang digunakan untuk mendapatkan kepatuhan korban dan “pasar” di mana orang-orang
yang diperdagangkan dieksploitasi.

3.2.1. Lokasi Perekrutan
Identifikasi wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dukuh/dusun)
korban TPPO direkrut dengan detail sebanyak mungkin. Perekrutan di lokasi ini merupakan
perekrutan macam apa? Apa perorangan, agen, perusahaan, atau lain?

3.2.2. Negara/Daerah Tujuan yang dijanjikan
Jika di tahap awal dijanjikan negara/daerah tujuan, negara/daerah manakah yang dijanjikan?

3.2.3. Tujuan Akhir
Mohon jelaskan negara tujuan akhir, jika diketahui?

3.2.4. Metode Perekrutan
Menjelaskan bagaimana korban pertama kali berinteraksi dengan pelaku. Hal apa yang
memotivasi korban untuk menyetujui tawaran pelaku? Apakah komunikasi awal tersebut
dilakukan secara sukarela atau tidak? Janji seperti apa yang dibuat pelaku untuk membujuk
korban agar mau bekerja sama dengan pelaku?
Terdapat kemungkinan lain seperti: Penculikan/Dijual oleh anggota keluarga/Dijual oleh
orang lain/Adopsi/Peluang pendidikan yang ditawarkan atau dijanjikan/Kunjungan keluarga
yang ditawarkan atau dijanjikan/ Kunjungan teman yang ditawarkan atau dijanjikan/Peluang
kerja yang ditawarkan atau dijanjikan/Pernikahan yang ditawarkan atau yang dijanjikan/
Pariwisata/Janji Lainnya/Tidak ada/Tidak diketahui motif lainnya

3.3. Cara: Bagaimana Mereka Dipindahkan?
Kolom ini menjabarkan informasi terkait proses pemindahan dan pengangkutan, apakah korban melintas
batas negara lain? Apakah melintasi batas provinsi lain? Jenis transportasi apa yang digunakan dan
bagaimana korban dipindahkan? Apakah mereka bepergian dengan korban atau migran lainnya, apakah
mereka memiliki dokumen, dokumen dipalsukan, apakah mereka melintas perbatasan negara dengan
resmi/tidak?

3.4. Tujuan: Tahap Ekspolitasi
Bagian ini memaparkan beberapa indikator dari eksploitasi. Indikator tersebut dapat menunjukkan bahwa
seseorang telah dipaksa atau ditipu, diisolasi atau terpapar kondisi hidup dan pekerjaan yang buruk dan
tidak mendapatkan perawatan dasar. Unsur eksploitasi dan berbagai bentuk ketergantungan lainnya adalah
indikator kuat dari perdagangan orang. Seseorang dieksploitasi dan dikendalikan oleh orang lain serta
bergantung pada orang lain dalam hal pekerjaan, tempat tinggal, makanan, transportasi, perawatan medis,
dll.
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3.4.1. Jenis Eksploitasi
Jenis pekerjaan apa yang dilakukan oleh korban? Eksploitasi seksual / kerja paksa (Pekerjaan
pertanian / Pengemis / Merawat anak / buruh bangunan / Pekerja Domestik / Buruh Pabrik
/ Penangkapan ikan / Pertambangan / Pelayan Restoran dan pekerjaan hotel / Pedagangan
asongan / Perdagangan / Lainnya) / Kegiatan kriminal sederhana / Kerja militer paksa /
Pernikahan paksa / Pengambilan organ / Lainnya / Tidak diketahui / Tidak ada informasi

3.4.2. Jenis Kerentanan: Cara-cara mengontrol korban
Kondisi pengontrolan dapat terjadi pada tahap rekrutmen, pengangkutan atau pada saat di
negara/daerah tujuan ketika fase eksploitasi terjadi. Hal ini dapat dilakukan oleh perekrut,
pengangkut, penyelundup, ataupun penerima korban. Jika penipuan umumnya berkaitan
dengan proses rekrutment dan paksaan umumnya berkaitan dengan situasi di daerah
tujuan. Korban TPPO dapat menjadi subjek penipuan, pemaksaan, pengucilan atau bentukbentuk pengontrolan lainnya dalam berbagai tahapan proses TPPO (lampiran 2 dan 3).

3.4.2.1. Menahan Dokumen Identitas dan Dokumen Perjalanan Korban
Untuk menciptakan ketidakpastian status hukum korban dan membatasi
pergerakan korban. Pembatasan bergerak dapat menjadi hambatan untuk
mengakses layanan bantuan yang ada, hal ini mengakibatkan memburuknya
kesehatan dan kondisi korban.

3.4.2.2. Menahan Gaji
Untuk menciptakan ketidakpastian dan ketergantungan korban. Upaya
pemaksaan pada saat rekrutmen, transfer atau pemindahan dapat melibatkan
upaya penahanan uang korban baik secara parsial maupun keseluruhan. Korban
dibiarkan tanpa memiliki uang sepeserpun, dan acapkali tidak memiliki pilihan
kecuali mengikuti kondisi yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh pelaku.

3.4.2.3. Jam kerja yang berlebihan
Jam kerja yang panjang dan berlebihan dalam periode yang lama dan tanpa
adanya waktu cuti juga merupakan tanda adanya pemaksaan

3.4.2.4. Diperdagangkan ke pemberi kerja atau pengguna jasa lain
Dipindahkan antara satu pemberi kerja dengan yang pemberi kerja yang lain, baik
dalam satu kota maupun wilayah merupakan tanda ekspolitasi, hal ini mencegah
korban untuk mengetahui area sekitar atau berhubungan dengan siapapun.

3.4.2.5. Penjeratan Hutang
Jerat hutang terkadang digunakan sebagai mekanisme untuk mengendalikan
dan memaksa korban TPPO agar percaya bahwa mereka akan bebas setelah
hutang dibayarkan. Pinjaman, yang mungkin dibebankan pada orang tua atau
orang lain, umumnya dijadikan sebagai uang pembiayaan proses rekrutmen dan
transportasi, dan seringkali tidak diberikan penjelasan mengenai jangka waktu
dan jenis hutang.
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3.4.2.6. Pembatasan kebebasan untuk bepergian
Pembatasan untuk bepergian merupakan sebuah indikasi kuat bahwa seseorang
telah menjadi korban TPPO yang tereksploitasi dan rentan ancaman pemaksaan dan
kekerasan.

3.4.2.7. Tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak
3.4.2.8. Tidak mendapatkan Makanan dan air minum yang baik
3.4.2.9. Sanitasi tempat tinggal yang buruk
Ketiga hal diatas adalah indikator langsung yang menunjukkan adanya aspek
penipuan dan kekejaman terkait kondisi perumahan dan kehidupan. Jenis penipuan
ini juga umumnya mencakup penolakan hak untuk mendapatkan makanan dan
layanan perawatan kesehatan. Eksploitasi dapat mencakup kondisi kehidupan yang
buruk. Penolakan hak untuk bebas memilih lokasi tinggal, dan kondisi kehidupan yang
layak, atau dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang penuh sesak, dalam lingkungan
yang tidak sehat atau tidak bersih, atau dipaksa untuk hidup dalam kondisi serba
keterbatasan atau tidak adanya penghormatan terhadap privasi korban. Acapkali
korban juga dieksploitasi dengan dipaksa menjadi tunawisma atau hidup di jalanan.

3.4.2.10. Pemaksaan Mengkonsumsi Alkohol
Adalah suatu cara untuk merendahkan individu melalui kekerasan dengan memaksa
mereka untuk melanggar batasan agama; sarana untuk memaksa korban bekerja sama
melalui upaya menjaga korban agar senantiasa mabuk dan tidak mampu melawan.

3.4.2.11. Pemaksaan mengkonsumsi obat-obat terlarang
Sebagaimana di atas, pemaksaan ini dilakukan pelaku untuk membuat korban
senantasa dalam kondisi tidak bisa melawan dan tidak bisa menolak kondisi yang
tidak diinginkan.

3.4.2.12. Perkosaan

3.4.2.13. Pelecehan Seksual

3.4.2.14. Kekerasan Fisik

3.4.2.15. Kekerasan Psikologis
Eksploitasi seringkali mencakup kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan
psikologis (dipaksa untuk menyaksikan perkosaan kelompok atau hukuman orang
lain), aborsi paksa, penyiksaan, dan penyediaan layanan seksual paksa kepada
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perekrut, pengangkut, atau orang lain dalam proses TPPO, termasuk upaya pelacuran
paksa kepada orang ketiga.

3.5. Identitas Perekrut
Menjelaskan mengenai siapa pelaku TPPO tersebut, apakah: Keluarga / Saudara / Kenalan / Teman / Orang
Asing / Orang Lain / Perusahaan / Tidak dikenal
Perekrut adalah: Kenalan / Agen tenaga kerja / Agen perjalanan / informasi iklan di internet / Informasi iklan
di koran / Informasi iklan di radio / Informasi iklan di televisi / Lainnya / Tidak ada / Tidak diketahu

3.6. Bagaimana Korban Lolos dari Eksploitasi
Korban TPPO mengalami pelecehan fisik dan psikologis yang menghalangi mereka untuk mencoba melarikan
diri (lihat lampiran 2). Ada beberapa alasan mengapa korban tidak mencoba melarikan diri (dipaparkan
pada kolom R). Kolom ini menjelaskan bagaimana cara korban mendapatkan kebebasan mereka: Apakah
mereka dibebaskan, melarikan diri, diselamatkan, ditinggalkan, atau lainnya.

3.7. Dokumen Pendukung
Untuk memverifikasi identitas, mengumpulkan bukti akan kejahatan pemalsuan dokumen, atau untuk
memverifikasi bukti terjadinya pemaksaan, penipuan, dan kecurangan, atau bentuk pengontrolan lainnya,
mengumpulkan dokumen resmi dapat membantu proses pemberian bantuan.

3.7.1. Laporan Resmi kepada kepolisian
Laporan polisi dapat memverifikasi TPPO dan dokumen ini diperlukan untuk
penuntutan serta serta mendukung upaya rehabilitasi korban, terutama upaya
repatriasi dan bantuan hukum.

3.7.2. Dokumen Identitas
Dokumentasi palsu maupun resmi dapat dijadikan bukti kejahatan TPPO serta menjadi
cara untuk memverifikasi kesaksian korban.

3.7.3. Dokumen Perjalanan
Membantu memverifikasi kesaksian serta memberikan bukti perjalanan dan
penampungan korban.

3.7.4. Laporan Medis
Semua korban setidaknya harus diberikan pemeriksaan kesehatan untuk memverifikasi
kesaksian mereka dan memulai proses rehabilitasi.

3.7.6. Kontrak Kerja
Salinan Kontrak kerja dapat memberikan bukti adanya unsur penipuan serta
mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, lokasi kejadian dan perjanjian finansial, jika
ada, ini akan menjadi bukti berharga dalam proses penuntutan.
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3.8. Jenis Bantuan
Jelaskan jenis bantuan yang ditawarkan atau ditolak oleh korban TPPO, jika memungkinkan beserta
alasannya. Jenis bantuan termasuk diantaranya: Bantuan medis/ Pendampingan Psikologis/ pendampingan
hukum/ tempat penampungan / bantuan penerimaan / bantuan reintegrasi / bantuan pemukiman kembali
/ bantuan integrasi di negara tujuan / bantuan psikososial / bantuan lainnya.

3.9. Rekomendasi
Kommen-kommen atau tafsiran apa bias dipaparkan di sini. Apa perlu ada follow up atau pencarian data
yang lebih dalam? Apa ada sesuatu yang perlu ditimbang lagi atau ada lesson learned yang penting disebut?
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Di tingkat nasional, semua anggota Gugus Tugas harus dilibatkan dalam proses pengumpulan data,
termasuk didalamnya LSM, Organisasi Masyarakat Sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Semua data
yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga dan organisasi harus secara berkala diserahkan ke Sekretariat
Gugus Tugas TPPO yang akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mengolah,
dan menganalisa data yang dikumpulkan terkait perdagangan orang dan langkah-langkah pencegahan dan
penanganan perdagangan orang yang saat ini digunakan (lihat gbr. 1, bagian 2.1.).

4.1. Jenis Data yang Dilaporkan
Data standar yang dapat diperbandingkan harus dikumpulkan terutama informasi mengenai para korban,
pelaku, proses perdagangan orang dan jenis bantuan apa yang diberikan. Penting untuk mengumpulkan
informasi demografis para korban sebagai cara untuk meningkatkan upaya pencegahan, perlindungan, serta
membantu proses penuntutan.
Format untuk pengumpulan data disediakan sebagai upaya untuk mendokumentasikan informasi terkait data
tentang korban, pelaku perdagangan orang, dan proses perdagangan orang. Format ini diadaptasi dari berbagai
format laporan yang diadopsi oleh diantaranya oleh Uni Eropa, IOM, ILO, ICMPD serta berbagai lembagalembaga global lainnya. Template untuk pengumpulan data TPPO dapat dilihat dalam lampiran.

4.1.1. Pemisahan Data Berdasarkan Jenis Kelamin
Pemilahan data yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin akan memungkinkan kita untuk
menyusun gambaran profil korban yang jauh lebih jelas dalam hal kerentanan, cara dan tujuan yang
digunakan dalam penargetan korban. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam meningkatkan
upaya pencegahan.

4.1.2. Pemisahan Berdasarkan Jenis Eksploitasi
Pemilahan berdasarkan jenis eksploitasi akan membantu dalam mengungkapkan tren baru yang
digunakan dalam TPPO; pemilahan ini juga penting untuk meningkatkan pengetahuan terkait skala
dan sifat perdagangan orang; menilai tingkat keparahan TPPO; dan untuk merekomendasikan
tindakan yang perlu diambil untuk mengatai kesenjangan yang ada.

4.1.3. Negara/Daerah Asal
Pemisahan berdasarkan asal negara untuk korban TPPO dan berdasarkan provinsi atau wilayah asal
untuk korban TPPO akan membantu mengidentifikasi tren TPPO, meningkatkan informasi tentang
skala dan ruang lingkup kejahatan, dan meningkatkan upaya pencegahan sesuai dengan target yang
telah diatur.

4.1.4. Negara/Daerah Tujuan
Mengetahui ke mana pelaku perdagangan orang mengirimkan korban mereka akan membantu
dalam upaya identifikasi dan penyelamatan korban lainnya.

4.1.5. Jenis Pekerjaan
Memaparkan pengungkapan jenis/sektor pekerjan korban. Hal ini dapat membantu dalam rencana
penyelamatan dan pencegahan TPPO. Pengawas ketenagakerjaan dapat membangun sistem
perlindungan dan meningkatkan sistem pengawasan di sektor-sektor tersebut.

Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Tindak Pidana Perdagangan Orang

37

4.2. Bantuan Terhadap Korban TPPO
Data jumlah korban TPPO yang menerima bantuan dan bila dibandingkan dengan korban yang menolak
bantuan akan memberikan informasi yang penting dalam upaya memperbaiki bantuan rehabilitasi dan
pencegahan korban dari upaya TPPO ulang.
Sebisa mungkin informasi diterima juga menyertakan detail informasi jenis bantuan yang ditawarkan atau
ditolak oleh korban TPPO, jika memungkinkan beserta alasannya3. Selain beberapa jenis bantuan, bagi korban
yang ingin melaporkan diri, tidak ada data yang tersedia terkait tingkat kepuasan mereka dengan layanan
yang diberikan kepada mereka atau sejauh mana bantuan yang diterima telah memberikan kontribusi pada
proses pemulihan dan reintegrasi lanjutan mereka. Hal Ini perlu diperbaiki di Indonesia.
Penelitian dengan korban menjelaskan bahwa sejumlah korban menolak bantuan di Indonesia. Beberapa
alasan yang dipaparkan khusus untuk Indonesia termasuk:
● Pembatasan dalam “tempat penampungan” yang berfungsi sebagai fasilitas penahanan yang tidak
bebas untuk pergi
● Wajib kembali ke negara /provinsi /kabupaten asal
● Risiko stigmatisasi oleh pihak berwenang /masyarakat ketika dicap sebagai korban perdagangan orang,
khususnya bagi mereka yang dieksploitasi dalam pelacuran
● Layanan tidak cocok dan tidak memenuhi kebutuhan mereka (seperti pelatihan kejuruan yang tidak
mengarah pada pilihan pekerjaan yang realistis)
● Kebutuhan untuk mengirim uang untuk keluarga di kampung
● Kurangnya otoritas trust /penyedia layanan
● Takut akan retribusi dari pedagang
● Tidak mengidentifikasi diri sebagai atau dengan status “korban”
● Kurang peluang untuk memulihkan upah yang belum dibayarkan atau mencari keadilan dan kompensasi
dari pedagang

4.2.1. Bantuan untuk Anak
Khusus untuk korban anak, sesuai dengan konvensi internasional, semua anak dijamin haknya,
termasuk hak untuk diperlakukan sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Dengan mengingat hal
ini, penting untuk memahami bahwa (a) program dukungan untuk anak-anak yang diperdagangkan
perlu menjadi bagian yang terintegrasi dalam kerangka kerja perlindungan anak yang lebih luas dan
(b) perlu adanya keterbukaan akses untuk layanan perlindungan dan pendampingan serta bentuk
pelayanan lain yang dijamin di bawah Konvensi Hak Anak (CRC) terhadap semua anak yang rentan
menjadi korban TPPO tanpa memperdulikan ada atau tidaknya pengesahan status sebagai korban
TPPO.

Data yang dapat dipertanggung jawabkan adalah: “Data
yang membawa tanggung jawab bagi para pengumpul data
untuk untuk memastikan bahwa para setiap narasumber
memiliki hak untuk menyetujui informasi yang direkam,
memastikan adanya keamanan dan kepemilikan privasi
terhadap informasi yang diambil selama proses pengumpulan, analisa,
penyimpanan, presentasi dan penggunaan ulang data dengan tetap juga
menghormati nilai nilai transparansi dan keterbukaan.”4
Bagi korban yang ingin melaporkan diri, tidak ada data yang tersedia terkait tingkat kepuasan mereka dengan layanan yang diberikan kepada
mereka atau sejauh mana bantuan yang diterima telah memberikan kontribusi pada proses pemulihan dan reintegrasi lanjutan mereka. Hal Ini perlu
diperbaiki di Indonesia.
3

4

https://responsibledata.io/wp-content/uploads/2014/10/responsible-development-data-book.pdf p17
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Lampiran 1: Contoh Tabel Identifikasi
Tabel dibawah ini merupakan contoh dari sebuah table identifikasi kasus TPPO yang baik. Kolom huruf
merupakan rujukan kolom di sistem Excel Spreadsheet dan bukan menandakan makna tertentu. Informasi
yang dimasukkan tidak perlu terlalu panjang dan detail. Setiap terduga korban TPPO yang dimintai keterangan,
perlu dibuatkan satu baris baru.
A

B

C

Nomor

Tanggal

Nama institusi yang merujuk

A: Nomor
Kolom Ini hanya akan mencatat jumlah korban atau saksi yang diwawancarai dalam periode waktu tersebut.
Jika tidak ada yang diwawancarai, biarkan kosong. Jika lebih dari satu, cukup tambahkan angka secara
berurutan.

B: Masukkan tanggal wawancara (jika ada) atau tanggal data diisi
Pemilahan berdasarkan jenis eksploitasi akan membantu dalam mengungkapkan tren baru yang digunakan
dalam TPPO; pemilahan ini juga penting untuk meningkatkan pengetahuan terkait skala dan sifat
perdagangan orang; menilai tingkat keparahan TPPO; dan untuk merekomendasikan tindakan yang perlu
diambil untuk mengatai kesenjangan yang ada.

C: Nama Institusi yang Merujuk
Kolom ini berisi informasi institusi yang merujuk korban ke anggota gugus tugas PP TPPO, apakah berasal
dari instansi pemerintah, LSM, atau lembaga lainnya. Jika ada, masuk nama dan kontak pada lembaga atau
nama orang tersebut.
D

Nama
Korban

E

Nama Ibu
Kandung

F
Identitas Korban

Kartu Identitas KTP
KTP

KK

Paspor

Jenis Kelamin
L

P

G

H

I

Usia

Agama

Pekerjaan

Saat
direkrut

Sekarang

D: Nama Korban TPPO/Nama Ibu Kandung
Informasi ini diperlukan untuk memastikan korban tidak didata lebih dari satu kali dan sebagai data untuk
tindak lanjut pemantauan bantuan. Namun, begitu informasi anda kirimkan kepada focal point diwilayah
anda, mereka akan memblokir kolom nama dan E dari akses pihak luar dan memberikan sebuah nomor
identifikasi unik yang dialokasikan kepada setiap korban. Dalam hal ini, identitas korban dapat dirahasiakan,
sementara dukungan tindak lanjut bantuan dapat terus dipantau. Nama Ibu Kandung dapat membantu
meresmikan identitas dalam hal korban tanpa identitas resmi.

E: NIK/ID/KK/Passport*
Kolom ini bisa untuk verifikasi identitas melalui dokumen resmi. Isi kolom dengan nomor sesuai dengan
dokumen. Jika korban tidak memiliki kartu identitas, jelaskan di sini. Apakah tanpa identitas tsb akan
mempersulit korban? (Dapat dijelaskan persoalannya dan solusinya pada kolom rekomendasi.)
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F: Jenis kelamin
Untuk membuat catatan pola dalam perekrutan, informasi jenis kelamin sangat diperlukan. Informasi ini
akan membantu mengenali tipe orang apa yang ditargetkan oleh pelaku rekrutmen TPPO. Bubuhkan tanda
check () pada kolom sesuai dengan jenis kelamin korban.

G: Usia Korban
Apa korban masih berstatus anak (dibawah 18 tahun) atau dewasa (diatas 18 tahun)? Pada kolom yang
tersebut, tulis usia korban pada waktu di rekrut, kemudian bubuhkan usia korban sekarang pada waktu
diinterview atau dirujuk.

H: Agama
Informasi terkait agama itu penting di Indonesia apa lagi untuk pemberian dukungan untuk korban.

I: Pekerjaan
Pada kolom ini jelaskan pekerjaan apa yang biasanya dilakukan korban sebelum peristiwa ini.
Daerah Asal
Provinsi

Kota/Kab

Desa

Lokasi Perekrutan
Alamat

Provinsi

Kota/Kab

Desa

Alamat

Keterangan seputar Proses Perekrutan

J: Daerah asal
Seperti halnya poin D, alamat perlu dirahasiakan, walau yang lain perlu diumumkan untuk membantu
kita menganalisis di mana daerah yang diminati para perekrut. Ini akan membantu meningkatkan upaya
pencegahan. Mohon dicatat sedetail mungkin informasi alamat hingga ke tingkat desa.

Provinsi

K

L
Identitas Korban

Lokasi Perekrutan

Daerah yang Dijanjikan

Kota/Kab

Desa

Alamat

Negara/ Prov

Kab/Kota

M

N

Daerah Tujuan
Negara/ Prov

Kab/Kota

Metode
Perekrutan

Keterangan seputar Proses Perekrutan

K: Lokasi perekrutan
Di mana tepatnya korban direkrut oleh pelaku? Apakah itu di sekolah, dari kelompok masyarakat, dan
sebagainya. Semakin detail data yang didapat akan membantu menganalisis di mana pelaku rekrutmen
TPPO bekerja dan akan membantu menargetkan upaya pencegahan yang lebih baik.

L: Daerah yang dijanjikan
Sejauh yang dapat dijelaskan oleh saksi atau korban, bagaimana mereka direkrut? Apakah dokumen mereka
dipalsukan? Janji apa yang diberikan yang membuat korban tertarik? Jenis pekerjaan dan gaji seperti
apa yang dijanjikan? Dalam tahapan mana terjadi kegiatan illegal? Informasi ini akan membantu upaya
pencegahan dan dapat menjadi informasi awal untuk penuntutan.

M: Daerah tujuan
Kemana sebenarnya korban dibawa? Sebisa yang korban mampu jelaskan, cobalah mendapatkan sebanyak
mungkin informasi mengenai tempat, lokasi dan faktor lain yang sekiranya berguna dalam pengungkapan
dan upaya pertolongan korban lain.
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N: Metode Perekrutan
Berdasarkan model Proses - Cara - Tujuan, apa bentuk paksaan, penipuan atau pendekatan lain yang
digunakan oleh perekrut? Adanya bukti yang berkualitas dapat memastikan proses penuntutan dapat
dimulai. Dari mana korban direkrut? Apakah dari sekolah? Kelompok masyarakat? Informasi ini akan
membantu menganalisa dari mana perekrut bekerja dan akan membantu perbaikan upaya pencegahan.
Daerah yang Dijanjikan
Negara/ Prov

Kab/Kota

Daerah Tujuan
Negara/ Prov

Kab/Kota

Metode
Metode
Perekrutan Pemindahan

Jenis
Eksploitasi

Jenis
Kerentanan
Korban

O: Metode pengangkutan
Bagaimana korban dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain? Apakah korban tinggal di persembunyian
dalam perjalanan? Apakah korban melalui perbatasan negara atau provinsi? Angkutan apa yang digunakan?
Apa mereka membutuh dokumen perjalanan?

P: Tujuan: Jenis eksploitasi (seks, tenaga kerja, pekerja domestik, dll.)
Untuk tujuan apa orang ini direkrut? Apa yang mereka lakukan setelah tiba di lokasi?

Q: Jenis kerentanan korban (mengapa orang ini direkrut?)
Sejauh yang Anda bisa gali, factor apa yang membuat korban rentan terhadap perekrutan?

R: Identitas Perekrut
Sebanyak yang anda bisa gali dari korban, cari informasi mengenai perekut. Mohon diingat bisa saja perekrut
berbentuk sebuah jaringan atau agen atau perusahaan sehingga mendapatkan informasi mengenai satu
pihak saja dapat mencegah semakin banyaknya korban dan dapat menuntut mereka yang bersalah. Jika bias
dapat nama, jenis kelamin, dan dapat lebih jauh menjelaskan jenis pekerjaan yang digunakan oleh perekrut,
letakkan ini di kolom yang sesuai.

S: Cara Bebas
Jelaskan secara rinci bagaimana korban memperoleh kebebasan dari situasi perdagangan manusia. Apakah
mereka melarikan diri, dibebaskan, diselamatkan, ditinggalkan, atau lainnya.

T: Data Pendukung
Apapun bentuk bukti yang dimiliki (kontrak, tiket, identitas yang dipalsukan, dll) penting untuk didata untuk
proses penuntutan dan menganalisakan perkembangan situasi.

U: Jenis bantuan yang diberikan – medis, perlindungan keamanan, upaya tindak lanjut
Setelah atau sebelum wawancara dengan korban, jelaskan bentuk tindak lanjut atau bantuan apa yang sudah
diberikan untuk menolong korban? Apakah mereka membutuhkan bantuan medis atau tempat tinggal atau
persembunyian sementara? Mohon jelaskan apa yang dibtuhkan korban ketika baru saja terlepas dari TPPO,
apakah mereka rentan diperdagangkan kembali? Mohon jelaskan secara detail

V: Rekomendasi
Silakan tambahkan komentar apa pun yang menurut anda penting untuk memahami dan mengevaluasi
kasus ini. Apakah cocok dengan pengalaman anda dalam memahami tren dan kegiatan dalam hal
pencegahan, perlindungan dan penuntutan? Saran apa yang dapat anda berikan untuk membantu korban
atau membantu analisa tren TPPO atau membantu upaya tindak lanjut?
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Lampiran 2: Mendefinisikan Perdagangan Orang
A: Model Proses-Cara-Tujuan
Model (Action-Means-Purpose (AMP)) dapat membantu dalam memahami aspek hukum dan membantu
pengambilan keputusan. Gambar 5 di bawah ini menguraikan tiga elemen yang harus ada dalam identifikasi
kejahatan perdagangan orang. Satu elemen dari setiap kolom diperlukan untuk menetapkan adanya tindak TPPO.

Fig. 5: Elemen elemen kunci mengenai definisi internasional mengenai TPPO

Action/
Proses
Pengerahan
Pengangkutan
Transfer
Menyembunyikan
Menerima Orang
untuk bekerja

+

Means/Cara

Purpose/Tujuan

Ancaman atau
penggunaan kekerasan
Paksaan
Penipuan
Penculikan
Penyalahgunaan kekuasaan
Penyalahgunaan posisi
kerentanan
Memberi atau menerima
pembayaran atau manfaat

Eksploitasi, termasuk:
Eksploitasi prostitusi sendiri/
orang lain
Bentuk lain dari eksploitasi
seksual
Kerja paksa atau layanan
Perbudakan atau praktik mirip
dengan perbudakan
Perbudakan
Pengangkatan organ

+

= Tindak Pidana Perdagangan Orang
Penafsiran hukum akan sangat tergantung pada bagaimana atau lembaga apa yang melakukan wawancara.
Perdagangan orang di Indonesia tidak selalu membutuhkan transportasi melintasi perbatasan antar negara.
Tindakan di sini juga termasuk perekrutan, penampungan dan penerimaan orang. Tindakan umum ini harus
didukung oleh salah satu cara yang melibatkan beberapa jenis paksaan atau penipuan yang membuat
seseorang menjadi rentan dan terisolasi dari keselamatan. Tujuan adalah segala bentuk eksploitasi di mana
seseorang direkrut. Tujuannya mungkin bisa berentuk tindakan perburuhan yang ilegal dan atau legal.
‘Ketidaksediaan’ juga penting untuk mengidentifikasi kerja paksa. Tenaga kerja dipaksakan dan berada
dalam posisi tidak bebas memberikan persetujuannya dan/atau mencabut persetujuan, sehingga mereka
bebas pergi jika mereka mau .

PENTING UNTUK DIINGAT!
Definisi tersebut di atas menyiratkan bahwa eksploitasi
tidak senantiasa perlu ada karena niat pelaku perdagangan
orang untuk mengeksploitasi korban sudah cukup untuk
mendefinisikan pelanggaran perdagangan orang. Lebih
lanjut, dapat muncul bentuk dan tujuan eksploitasi yang
tidak ada dalam daftar dan dapat dianggap mewakili
bentuk-bentuk pelanggaran perdagangan tambahan.
5

Source: Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons, Bali Process, 2014, p.5.

6

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_105023/lang--en/index.htm
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B: Roda Kontrol dan Kekerasan
Tidak ada satu pun metode kekerasan, penipuan, atau paksaan yang berdiri sendiri. Berdasarkan Model
Duluth untuk Intervensi dan kekerasan Domestik, Roda Kekerasan dan Kontrol ini (gbr.6) menguraikan
berbagai jenis pelecehan atau cara kontrol yang dapat terjadi dalam situasi perdagangan buruh dan pekerja
seks.
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Lampiran 3: Indikator-Indikator Utama
Indikator-indikator di bawah ini disediakan sebagai contoh untuk mengindikasikan atau memberi tanda
atas proses, cara dan tujuan dari segala bentuk perdagangan orang. Beberapa indikator akan menunjukkan
tanda-tanda eksploitasi dan indikator yang lain akan menunjukkan kontrol yang mungkin dimiliki pelaku
perdagangan orang terhadap korban. Seperti halnya semua indikator, gambar ini disediakan sebagai contoh
yang perlu dipertimbangkan untuk dapat dipilih dan disesuaikan dengan konteks penggunaannya:
Berdasarkan Protokol Palermo dan Bali Process (2014), indikator-indikator berikut memberi sinyal bahwa
TPPO kemungkinan terjadi.

Proses: Bukti transportasi, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang
● Perekrutan atau mencari pekerja berdasarkan janji yang tidak realistis atau salah
● Menyerahkan atau menerima orang secara ilegal dan memiliki kendali atas seseorang
● Menghilangkan anak dari walinya
● Tidak adanya kepemilikan dokumen atau adanya bukti pemalsuan identifikasi atau dokumen perjalanan
di bandara, stasiun bus atau kereta api, pos pemeriksaan di perbatasan dan sebagainya (apakah usia
pada dokumen tersebut sesuai dengan orang tersebut?)
● Terlihat gugup dan tidak dapat menyebutkan detail tujuan tertentu
● Tidak ada pengetahuan tentang bahasa lokal dan membutuhkan bantuan.
● Klaim mengunjungi seseorang namun tidakmampuan menjelaskan/mengklarifikasi di mana mereka
tinggal/alamat
● Kurang pengetahuan tentang keberadaan dan/atau tidak tahu di kota mana dia berada
● Membagikan pengalaman yang ditulis, membingungkan, atau tidak konsisten

Cara: Bukti ancaman atau paksaan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan
● Bertindak atas dasar janji palsu (pernikahan, pendidikan, atau janji terkait pekerjaan)
● Ketidakmampuan untuk berbicara dengan individu saja
● Jawaban tampaknya ditulis dan/atau telah dipersiapkan
● Pemberi kerja memegang dokumen identitas
● Tanda-tanda pelecehan fisik
● Tunduk atau takut
● Tidak dibayar atau dibayar sangat sedikit
● Di bawah 18 tahun dan dalam pelacuran
● Penghapusan secara tidak sah atau tanpa perwalian yang sah
● Memiliki kontak terbatas dengan keluarga mereka atau dengan orang-orang di luar lingkungan terdekat
mereka
● Tidak dapat bebas berkomunikasi dengan orang lain
● Berada di bawah persepsi bahwa mereka terikat oleh hutang
● Berada dalam situasi ketergantungan
● Orang tersebut dibohongi/dipaksa untuk masuk atau tetap dalam situasi
● Orang tersebut tertipu mengenai kondisi/lokasi kerja
● Hari atau jam kerja berlebihan
● Kondisi hidup atau kerja tersebut tidak manusiawi dan/atau merendahkan
● Orang tersebut tunduk terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan
● Tertipu tentang kondisi kerja
● Tertipu tentang konten atau legalitas kontrak kerja
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● Tertipu tentang reunifikasi keluarga
● Tertipu tentang kondisi perumahan dan kehidupan
● Tertipu tentang dokumentasi hukum atau mendapatkan status migrasi legal
● Tertipu tentang kondisi perjalanan dan perekrutan
● Tertipu tentang upah / penghasilan
● Tertipu melalui janji pernikahan atau adopsi

Indikator Penipuan: seperti yang terlihat dalam perilaku
● Korban sering berpindah tempat dan sering tidak tinggal di satu lokasi cukup lama untuk memulai kontak
dengan pendamping atau agen
● Para korban takut pada pihak berwenang dan pelaku
● Melindungi orang yang mungkin menyakiti mereka atau meminimalisir kekerasan
● Korban dikondisikan untuk tidak mempercayai penyedia layanan dan institusi
● Para korban menganggap diri mereka “tidak terlihat” oleh orang lain
● Korban mungkin tidak menganggap diri mereka sebagai korban
● Para korban mungkin berpikir bahwa mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan
● Rasa malu dan bersalah dapat mencegah korban mengungkapkan diri
● Para korban biasanya terisolasi dan tidak memiliki kesempatan untuk berbagi cerita
● Korban mungkin buta huruf
● Korban sering percaya bahwa mereka tidak punya pilihan
● Para korban seringkali kurang mengetahui lokasi mereka. Beberapa korban bahkan tidak tahu di mana
mereka berada
● Korban memandang pelaku sebagai figur otoritas
● Korban terkadang keliru mempercayai bahwa pelaku mereka memiliki dokumentasi yang menunjukkan
bahwa pelaku memiliki mereka

Paksaan
● Percaya bahwa mereka harus bekerja melawan kehendak mereka
● Tidak dapat meninggalkan lingkungan kerja mereka
● Menunjukkan tanda-tanda bahwa gerakan mereka sedang dikendalikan
● Merasa bahwa mereka tidak dapat meninggalkan situasi saat ini
● Menunjukkan ketakutan atau kecemasan
● Menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri mereka
sendiri
● Menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anggota keluarga atau orang yang mereka
cintai
● Tidak memiliki paspor atau dokumen perjalanan atau identitas lainnya, karena dokumen-dokumen itu
dipegang oleh orang lain
● Tidak sadar bahwa mereka berada di luar negeri negara dan membutuhkan dokumen tersebut
● mengizinkan orang lain berbicara untuk mereka ketika ditangani secara langsung
● Bertindak seolah-olah mereka diperintahkan oleh orang lain
● Dipaksa untuk bekerja dalam kondisi tertentu
● Disiplin menjalani hukuman
● Bekerja terlalu lama dalam jangka waktu yang lama
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● Tidak punya hari cuti
● Tidak dapat berkomunikasi secara bebas dengan orang lain
● Memiliki tato dengan nama atau tanda dari pelaku atau kelompok jaringan TPPO
● Berada di bawah persepsi bahwa mereka terikat oleh hutang
● Memiliki angapan biaya transportasi mereka ke negara tujuan yang dibayar oleh fasilitator, yang harus
mereka bayar kembali dengan bekerja atau menyediakan layanan di negara tujuan
● Dipaksa mengonsumsi obat terlarang pada jenis pekerjaan tertentu (pelacuran) atau bekerja dengan
jam kerja yang panjang.

Tujuan: Bukti eksploitasi
● Eksploitasi atau pelacuran terhadap orang lain
● Kekerasan seksual
● kerja paksa atau tenaga kerja (tidak bisa pergi jika mereka mau)
● Perbudakan atau penghambaan
● Penjualan/pemindahan organ tubuh
● Produksi pornografi
● Eksploitasi seksual
● Pernikahan paksa atau palsu
● Adopsi palsu atau eksploitatif
● Jeratan hutang
● Pekerja anak
● Dipaksa melakukan kejahatan atau kegiatan kriminal (membantu pelaku)
● Segala situasi yang tidak sesuai untuk usia seseorang

Eksploitasi untuk prostitusi terhadap orang lain dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya
Tidak semua orang yang bekerja di industri seks adalah korban perdagangan orang. Indikator di bawah ini
mungkin berguna dalam mengidentifikasi orang-orang yang diduga sebagai korban perdagangan orang di
sektor prostitusi:
● Orang tersebut tidak dapat menolak melayani klien, melakukan tindakan seksual tertentu atau melakukan
hubungan seks tanpa kondom
● Orang tersebut tidak menerima uang langsung dari klien /hanya menerima sebagian kecil dari biaya
yang dibayarkan oleh klien kepada pemberi kerja atau perantara
● Orang tersebut diharuskan/dipaksa untuk menggunakan atau tidak menggunakan jenis kontrasepsi
tertentu
● Orang tersebut diharuskan/dipaksa untuk menerima tes medis/kehamilan
● Orang tersebut di bawah umur

Perdagangan untuk tujuan perbudakan domestik
● Orang tersebut menerima makanan berkualitas rendah/di bawah standar dan menunjukkan tandatanda kurang gizi
● Orang tersebut bekerja dengan jam kerja berlebihan
● Orang tersebut tidak memiliki ruang pribadi, atau ruang pribadi tidak memadai
● Orang tersebut dikurung atau ditolak untuk berinteraksi sosial dan/atau tidak pernah meninggalkan
rumah tanpa majikan mereka
● Orang tersebut dapat dihina, dilecehkan, diancam, dilecehkan dan/atau diserang
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● Orang tersebut membayar biaya perekrutan
● Orang tersebut di bawah umur

Perdagangan untuk tujuan pernikahan paksa, budak atau pernikahan dini
● Uang tunai atau ‘hadiah’ lainnya dibayarkan kepada pihak ketiga untuk mewujudkan pernikahan
● Kontrak pernikahan dinegosiasikan oleh orang-orang selain pihak yang menikah dan/atau tanpa
keterlibatan atau persetujuan calon pengantin
● Orang tersebut dipaksa ke dalam situasi persalinan, perbudakan rumah tangga atau eksploitasi seksual
● Orang tersebut telah menerima/akan menerima tes keperawanan
● Kerabat orang tersebut dipaksa menikah
● Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda depresi, melukai diri sendiri, isolasi sosial atau penyalahgunaan
zat adiktif
● Terdapat tanda-tanda perselisihan keluarga, kekerasan atau pelecehan
● Orang tersebut di bawah umur

Perdagangan untuk tujuan eksploitasi dalam kegiatan pengemis dan kriminal
● Orang tersebut dihukum jika dia tidak mengumpulkan atau mencuri
● Orang tersebut tinggal bersama orang lain yang melakukan kegiatan yang sama
● Orang tersebut tidak memahami tujuan kegiatan atau sifat pelanggaran dari kejahatan
● Orang tersebut masih di bawah umur, lanjut usia atau cacat

Anak-anak dan Remaja
Anak-anak yang diperdagangkan mungkin:
● Tidak memiliki akses ke orang tua atau wali mereka
● Terlihat terintimidasi dan berperilaku dengan cara yang tidak sesuai dengan perilaku khas anak-anak
seusia mereka
● Tidak punya teman seusia mereka di luar pekerjaan
● Tidak memiliki akses ke pendidikan
● Tidak punya waktu untuk bermain
● Hidup terpisah dari anak-anak lain dan di akomodasi di bawah standar
● Makan terpisah dari anggota “keluarga” yang lain
● Diberikan makan sisa makanan saja
● Terlibat dalam pekerjaan yang tidak cocok untuk anak-anak
● Bepergian tanpa ditemani oleh orang dewasa
● Bepergian dalam kelompok dengan orang yang bukan saudara
Berikut ini mungkin juga menunjukkan bahwa anak-anak telah diperdagangkan:
● Terdapat pakaian ukuran anak yang biasanya dipakai dalam melakukan pekerjaan manual atau pekerjaan
seksual
● Terdapat mainan, tempat tidur dan pakaian anak-anak di tempat-tempat yang tidak pantas seperti
rumah pelacuran dan pabrik
● Klaim yang dibuat oleh orang dewasa bahwa ia “menemukan” anak yang tidak didampingi
● Temuan anak-anak yang tidak didampingi yang membawa nomor telepon untuk memanggil taksi
● Penemuan kasus-kasus yang melibatkan adopsi ilegal
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Bagaimana anak-anak muda direkrut?
● Seorang anak atau remaja yang mengalami masalah di rumah atau di sekolah didekati oleh seorang
perekrut. Perekrut, laki-laki atau perempuan yang bijaksana di jalan, kerabat, atau seseorang dari sekolah
yang mungkin menjadi korban perdagangan orang, mulai berteman dengan pemuda atau melibatkan
pemuda dalam suatu hubungan
● Perekrut mendapatkan kepercayaan
● Ia menunjukkan gaya hidup glamour dan menceritakan kisah-kisah kebebasan, penerimaan, dan menjadi
bagian dari ‘keluarga’
● Perlahan, perekrut memperkenalkan para remaja terhadap kemungkinan- pekerjaan yang ada, atau
mulai membina mereka mengenai perdagangan seks
● Para remaja diperkenalkan pada teman-teman pelaku untuk membangun kontrol dan untuk menakuti
mereka. Kekerasan verbal, psikologis, seksual dan fisik dapat digunakan oleh pelaku untuk mencapai hal
ini
● Para remaja dipaksa masuk ke dalam perdagangan seks, baik di jalanan atau di tempat tertutup misalnya
pendamping lagu, ruang pijat, tempat latihan, klub telanjang, posting online, pornografi

Tempat Tempat Remaja direkrut
● Di rumah oleh teman atau anggota keluarga
● Situs media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr
● Di sekolah oleh teman sekelas atau remaja lainnya saat bermain di dekat halaman sekolah
●
●
●
●

Tempat berkumpulnya remaja, seperti, mal, pusat komunitas, toko lokal
Di jalanan
Pusat penjemputan
Klub pemuda

Gambaran Umum Kondisi Kerja dan Hidup
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Tidak bebas untuk datang dan pergi
Berusia di bawah 18 tahun dan memberikan tindakan seks komersial
Berada di industri seks komersial dan memiliki mucikari/manajer
Tidak dibayar, dibayar sangat sedikit, atau dibayar hanya melalui tip
Bekerja terlalu lama dan/atau jam kerja yang tidak biasa
Tidak diperbolehkan istirahat atau berada dibawah tekanan pekerjaan yang tidak biasa
Memiliki banyak hutang dan tidak mampu melunasinya
Direkrut melalui janji-janji palsu mengenai sifat dan kondisi pekerjaannya
Adanya tindakan pengamanan yang ketat dalam pekerjaan dan/atau tempat tinggal (misalnya jendela
buram, jendela berada diatas saja, terdapat jeruji jendela, kawat berduri, kamera keamanan, dll.)
Mengalami kekerasan verbal atau fisik oleh atasannya
Tidak dibayar secara langsung
Memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan atau tanda kekerasan fisik lainnya
terlihat dikuasai oleh orang lain
Tidak pernah sendirian dan/atau selalu ada orang yang menerjemahkan atau menjawab pertanyaan atas
nama mereka
Tidak mengendalikan keuangan mereka sendiri
Hadir dengan kerahasiaan atau tidak dapat menjawab pertanyaan tentang di mana mereka tinggal
Detail yang tidak konsisten ketika menceritakan kisah mereka
Tidak memiliki identitas seperti lisensi, paspor atau dokumen ID lainnya
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● Ketidakmampuan untuk meninggalkan pekerjaan atau tempat tinggal mereka Mengatakan tidak bisa
menjadwalkan janji temu
● Takut terhadap penegakan hukum atau menerima bantuan dari entitas luar

Kesehatan Mental yang Menyedihkan atau Perilaku Abnormal
● Apakah takut, cemas, depresi, penurut, tegang, atau gugup/paranoid
● Memperlihatkan rasa takut atau perilaku cemas berlebihan setelah bertemu dengan penegak hukum
atau petugas imigrasi
● Menunjukkan tanda-tanda penggunaan atau kecanduan obat
● Orang tersebut takut untuk berbicara
● Orang tersebut tidak mempercayai pihak berwenang dan menolak untuk bekerja sama
● Orang tersebut diinstruksikan harus berkata apa
● Memberikan informasi yang bertentangan, tidak lengkap dan menyesatkan/salah,
● Berusaha melarikan diri
● Percaya sedang diamati dan diikuti
● Mengizinkan orang lain untuk berbicara atas namanya
● Memperlihatkan tanda-tanda ketakutan dan kegelisahan
● Bereaksi dengan amarah, impulsif dan agresif
● Orang tersebut memiliki perubahan perilaku yang cepat
● Terlihat cemas, takut, atau paranoid. Menghindari kontak mata
● Penuh air mata atau tanda-tanda depresi
● Tanda-tanda melukai diri sendiri (memotong bekas luka di lengan atau paha)

Kurangnya Kontrol
●
●
●
●
●

Memiliki sedikit atau tidak memiliki barang pribadi
Sering dipantau
Tidak dapat mengendalikan uang mereka sendiri, catatan keuangan, atau rekening bank
Tidak dapat mengendalikan dokumen identitas sendiri (ID atau paspor)
Tidak diizinkan atau dapat berbicara sendiri (pihak ketiga mungkin bersikeras hadir dan/atau
menerjemahkan)

Tempat Tinggal Ilegal
●
●
●
●
●
●

Diancam akan diserahkan kepada pihak berwenang
Takut mengungkapkan status imigrasi mereka
Tidak menyadari status keimigrasian mereka
Memiliki identitas palsu atau dokumen perjalanan
Tidak menyadari memiliki dokumen palsu atau penipuan dokumen
Tidak menyadari bahwa mereka berada di negara asing dan membutuhkan dokumen

Kerentanan
●
●
●
●
●

Tidak terbiasa dengan bahasa/budaya setempat
Tidak tahu alamat rumah atau tempat kerja
Tidak dapat bernegosiasi mengenai kondisi kerja
Berada dalam situasi ketergantungan
Telah menandatangani kontrak dalam bahasa yang tidak dimengerti
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● Tidak tahu nama yang mengeskploitasi mereka (Pelaku dapat menggunakan nama palsu atau nama
panggilan)
● Penderita cacat mental atau fisik
● Tidak mempercayai pihak berwenang

Kondisi Hidup / Kerja yang Eksploitatif
●
●
●
●
●
●
●

Menerima sedikit atau tidak memiliki pendapatan
Tidak memiliki akses atas pendapatan mereka
Hidup dalam kemiskinan atau akomodasi di bawah standar
Tinggal di tempat kerja mereka
Membayar sewa yang cukup mahal untuk perumahan
Tidak memiliki akses ke perawatan medis
Dipindahkan (sering) antara lingkungan kerja, kota atau negara.

Isolasi
● Memiliki interaksi sosial terbatas atau tidak sama sekali
● Memiliki kontak terbatas dengan keluarga atau dengan orang-orang di luar lingkungan terdekat mereka
● Pekerja disembunyikan dari orang lain

Lainnya
● Dapat ditemukan atau terhubung ke jenis lokasi yang kemungkinan digunakan untuk mengeksploitasi
orang
● Berasal dari tempat yang didokumentasikan oleh otoritas pemerintah atau pemangku kepentingan
lainnya sebagai daerah asal korban TPPO
● Tidak mempercayai pihak berwenang
● Korban menceritakan kisah yang sama atau memberikan jawaban stereotip mengenai pengangkutan,
pekerjaan, dll.
● Perbedaan yang signifikan dalam harga yang dibayarkan di muka sebagai biaya perjalanan dibandingkan
biaya aktual perjalanan
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Lampiran 4: Contoh Format Inventarisasi Data
Kategori Data

Asal Data

Indikator*

Tujuan Analisa

Rekomendasi
Pemilahan

1. Populasi
Interview Korban,
Korban TPPO Saksi, Lembaga

Populasi berdasarkan Memperlihatkan siapa
usia dan jenis kelamin yang paling rentan

Usia, Sek dan Jenis
Kelamin, Status
Perkawinan

2. Asal Korban

Laporan, korban,
Polisi

Indikator berdasarkan Memperlihatkan tren
tempat asal
dimana pelaku bekerja
dan isu kerentanan

Jumlah yang
diidentifikasi di tiap
provinsi dan daerah

3. Lokasi
kejadian

Laporan Korban,

Berdasarkan dimana
korban pertamakali
dihubungi oleh
perekrut

Memperlihatkan tren
rekrutmen saat ini

Kantor perekrut,
sekolah, pusat
komunitas, rumah

4. Pendidkan
Korban

Laporan Korban

Tingkat Pendidikan
dan kelulusan korban

Memperlihatkan faktor
kerentanan yang terkait
tingkat pendidikan

Tahanan Sekolah,
Kelompok Usia, Jenis
Kelamin

5. Proses:
Bagaimana
Mereka
Direkrut

Korban, Saksi

Sebisa mungkin
jelaskan bagaimana
mereka berhubungan

Menjelaskan modus
pelaku, layanan
pencegahan dan
penuntutan

Metode, cara dan
kontak Dilakukan

6. Cara
perekrutan

Korban, Saksi

Sebisa mungkin,
lengkapi dengan bukti
pemalsuan, penipuan,
pemaksaan sesuai
daftar indikator yang
tersedia

Menjelaskan modus
pelaku, layanan
pencegahan dan
penuntutan

Jenis Kelamin, Usia
sesuai kebutuhan

7. Tujuan
Perekrutan

Korban, Saksi,
keluarga, laporan
Polisi

Sebisa mungkin,
jelaskan jenis
pekerjaan apa yang
diberikan kepada
korban

Memaparkan mengapa
korban direkrut, jenis
pekerjaan apa yang
dibutuhkan oleh korban

Jenis Kelamin, Usia
sesuai kebutuhan, lokasi
pekerjaan

8. Kerentanan

Laporan Korban
dan Saksi

Sebisa mungkin,
jelaskan apa yang
membuat korban
rentan. Di mana
kerentanan tersebut
dieksploitasi? Pada
saat perekrutan atau
saat bekerja?

Memaparkan tren dalam
TPPO dan bagaimana
serta di mana kerentanan
di ketahui dan/atau
dieksploitasi

Kategori kerentanan:
kemiskinan,
pengangguran,
kurangnya pendidikan,
rumah tangga
bermasalah, keinginan
untuk memenuhi
kebutuhan, membantu
keluarga, dll

9. Profil Pelaku

Laporan Korban,
Keluarga, Saksi

Sebisa mungkin
jelaskan siapa,
dimana, bagaimana
pelaku mengunakan
kontrol, merekrut
korban dan
mendapatkan izin dari
keluarga

Membantu pencegahan
dan penuntutan. Siapa
pelaku dan bagaimana
mereka berhasil
menjalankan aksinya?
Bantuan apa yang
mereka terima dari pihak
berwenang dst?

Perekrut resmi;
penipuan di negara
tujuan, kategori dimana
penipuan terjadi

10. Jalur TPPO

Dokumen apapun
seperti tiket,
passport, visa,
kartu identitas,
laporan lisan

Sebisa mungkin,
jelaskan bagaimana
korban berpindah
dari satu lokasi ke
lokasi lain

Menjelaskan cara
pemindahan, membantu
memperlihatkan alur
dimana penipuan terjadi

Batas wilayah mana,
jenis transportasi yang
digunakan, dokumen
apa yang diperlukan,
bagaimana pembuatan
dokumen, pemalsuan?
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Kategori Data

Asal Data

Indikator*

Tujuan Analisa

Rekomendasi
Pemilahan

11. Penyelamatan

Laporan Korban,
Saksi, Polisi.
Dokumen apa
yang terlihat saat
penyelamatan
terjadi

Jelskan bagaimana
korban diidentifikasi
sebagai korban.
Dimana mereka
diselamatkan,
dipulangkan dst

Membantu perlindungan Apakah korban
diidentifikasi melalui
penyelamatan oleh
pihak berwenang atau
di perbatasan setelah
mereka pulang? Daftar
kategori indikator

12. Layanan dan
Pemulihan

Laporan penyedia
layanan dan
laporan korban

Menjelaskan jenis
layanan lanjutan
apa yang diberikan
kepada korban;
Indikator apa yang
menjelaskan bahwa
layanan dibutuhkan?

Membantu
perlindungan:
menjelaskan mengapa
layanan diterima atau
ditolak. Penting untuk
memonitor kualitas
layanan dan bagaimana
meningkatkan layanan

Layan diterima: Apa
Layanan Ditolak:
Mengapa?

* Mohon merujuk pada daftar istilah di bab 2 dan 3 serta indikator inti di lampiran.

Contoh Basis data Pelaporan Organisasi
Daftar
pemangku
kepentingan,
organisasi
beserta
alamat

Kontak
pemangku
kepentingan
(Nama,
email dari
orang yang
bertanggung
jawab atas
data)

Wilayah
cakupan
inti dari
pemangku
kepentingan

Wilayah
fokus dalam
isu TPPO

1.

Kelurahan

Pencegahan

2.

Kecamatan

3.
4.

Ya/
Tidak

Priotitas

Klasifikasi

Ya

Tinggi

Publik

Perlindungan

Terus
menerus
Setiap jam

Tidak

Sedang

Kota/Kab

Penindakan

Harian

Tidak
Yakin

Rendah

Terbatas /
rahasia
Sangat
Rahasia

Provinsi
Nasional

Rehabilitasi

Mingguan
Dua
Mingguan
Bulanan
Dua
Bulanan
Empat
Bulanan
Tahunan
Tidak
terupdate
(terbatas
pada data
historis
saja)

International
Lainnya
Tidak dapat
diketahui
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Frekuensi
pelaporan

Sebagai tindak lanjut daftar penyedia data, sekretariat dapat lebih lanjut menggambarkan data yang
dikirimkan sesuai tabel 3:

Catatan Penyampaian dan Analisa Data oleh Sekretariat Gugus Tugas
Bidang

1

2

3

4

Departemen/Divisi
Nama Kelompok Data
Info singkat mengenai data
Pengurus Data (Yang memahami secara umum) – Nama
Pengurus Data (Yang memahami secara umum)- Email
Pengelola Data (Yang memahami secara teknis) – Nama
Pengelola Data (Yang memahami secara teknis)- Email
Sumber Data
Tanggal Mulai
Tanggal Selesai
Jangkauan Wilayah
Lokasi Wilayah
Jumlah Data tercatat
Bukti Pendukuung
Publikasi yang ada
Prioritas/Nilai
Komentar Prioritas/Nilai
Hambatan Teknis
Klasifikasi Data
Informasi yang terlindungi (rahasia)
Informasi sensitive (sangat rahasia)
Kualitas Data
Detail Kualitas Data
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Lampiran 5: Survey
Penjelasan mengenai “Perdagangan Orang” sesuai UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi.

Persepsi kelembagaan Tentang TPPO: Bagian survey ini berisi beberapa
pertanyaan seputar pengetahuan anggota gugus tugas mengenai
TPPO dan bagaimana alur mekanisme pelaporan yang selama ini
dilakukan
1. Identifikasi Responden
Nama			
:
Lembaga/Direktorat/Jabatan :
Uraian Tugas Responden
:
Provinsi & Kabupaten
:
Alamat Email		
:
Nomor Telepon		
:
Tanggal Pengisian		
:
2. Harapan kami kedepannya, basis data TPPO ini dapat menjadi basis data milik bersama yang dapat
diakses oleh semua pemangku kepentingan. Apakah anda setuju dengan pernyataan ini?
 Ya
 Tidak
Mohon beri penjelasan mengenai alasan anda:
3. Mohon berikan penilaian dari skala 1-5 terkait pentingnya tujuan penyusunan data TPPO dibawah ini.
Sekiranya ada tujuan yang belum tercantum mohon ditambahkan di baris paling bawah.
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a.
b.
c.

Menyediakan data nasional TPPO

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Meningkatkan pelayanan untuk korban

Menyusun rencana aksi
Memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah, gugus
tugas PPTPPO dan donor
Membantu mengungkap jaringan TPPO
Untuk mengetahui jumlah korban yg dibantu
Mengurangi jumlah kasus TPPO
Mengidentifikasi korban TPPO
Mengidentifikasi jenis eksploitasi
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Paling tidak
Penting

Biasa Saja







Paling
Penting






























j.
k.

Mengidentfikasi sektor pekerjaan TPPO







Mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mencegah /
mengurangi tingkat TPPO







l.
m.
n.

Mengidentifikasi Pelaku TPPO
















o.

Memantau dan meningkatkan kinerja Kementrian /
Lembaga (K/L)
Lainnya, (silahkan jelaskan)













p.

Pemetaan tujuan eksploitasi
Meningkatkan transparansi di antara para pemangku
kepentingan

4. Definisi TPPO yang digunakan lembaga anda adalah berdasarkan
 UU no 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
 Kami memiliki definisi kami sendiri
5a. Dalam prakteknya, Definisi TPPO menurut anda adalah…..

5b. Apa yang dimaksud dengan penanganan korban TPPO menurut lembaga anda?

5c. Dapatkah anda jelaskan kegiatan apa saja yang masuk dalam ketegori penanganan TPPO?

Indikator TPPO – pertanyaan ditujukan untuk mengetahui
kebutuhan lembaga dan bagaimana memanfaatkannya
untuk kebutuhan pemantauan dan pelaporan

6. Apakah lembaga anda mengumpulkan data/ informasi yang relevan dengan Tindak Pidana Perdagangan
Orang?
 Ya
 Tidak
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6a. Jika anda menjawab ya, apa tantangan atau permasalahan yang ditemui dalam pengumpulan data
TPPO?

6b. Dapatkah anda berbagi informasi mengenai format data yang digunakan dalam pengumpulan data?
Data seperti apa yang dikumpulkan? Mohon dapat mengirimkan form-nya ke email ari.adipratomo@
gmail.com

6c. Jika anda menjawab “tidak” pada pertanyaan nomor 6, apa tantangan atau permasalahan yang anda
hadapi?

7. Indikator TPPO apa saja yang penting untuk dimasukkan dalam mekanisme pemantauan dan pelaporan?
Jawaban dapat dipilih lebih dari 1
Modus
 Penipuan
 Bujuk rayu
 Iming-iming
 Pemaksaan
 Kekerasan dan intimidasi
 Penyekapan dan pemerkosaan
 Pengiklanan secara berjenjang dan terus menerus;
 Penculikan
 Jaringan Pertemanan
 Penawaran di Media Sosial
 “penjualan” oleh orang tua, keluarga-kerabat, teman, tetangga, kenalan, suami
 Pemalsuan Dokumen
 Penyalahgunaan kekuasaan
 Penjeratan hutang
 Lainnya, sebutkan ……………………………………………………………………………….
Tujuan Eksploitasi
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Prostitusi
Prostitusi anak
Buruh/tenaga kerja
Pekerja anak
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Pengambilan organ
Adopsi palsu
Kawin kontrak
Pengantin Pesanan
Kelompok teroris
Kegiatan criminal
Lainnya, sebutkan …………………………………………………………………………….

Bidang Pekerjaan












Buruh industri perikanan
Buruh kasar, pekerjaan berbahaya dan eksploitatif
Buruh industri pertanian
Buruh pertambangan /Sumber Daya Alam
Industri pornografi
Prostitusi umum (di jalan, rumah bordil, tempat pijat, sauna, jasa perempuan panggilan)
Tenaga kerja domestik (pekerjaan rumah tangga)		
Pekerja Hiburan
Konstruksi dan tenaga kerja
Mengemis
Lainnya, sebutkan ………………………………………………………………………..

8. Jenis info TPPO apakah yang bisa membantu/berguna bagi sistem pendataan lembaga anda? (Jawaban
dapat dipilih lebih dari 1)
 Jumlah Korban
 Usia Korban
 Jenis Kelamin Korban
 Jumlah korban TPPO yang tidak teridentifikasi oleh pihak berwenang/tidak dilaporkan
 Jumlah korban berdasarkan bidang pekerjaan
 Jumlah korban yang menerima bantuan
 Jenis Ekspolitasi
 Daerah eksploitasi
 Daerah kejadian perkara
 Daerah tempat korban direkrut
 Daerah Asal Korban
 Daerah tujuan korban TPPO
 Daerah tujuan yang dijanjikan
 Metode Perekrutan oleh pelaku (misalkan melalui media social, meminjamkan uang kepada orang
tua korban, dll)
 Hubungan antara Pelaku TPPPO dan Korban
 Modus (Misal kawin Kontrak, pernikahan paksa dll)
 Usia ketika pertama kali diperdagangkan
 Pihak yang berwenang mengidentifikasi
 Profil Pelaku
 Informasi titik keberangkatan
 Titik transit
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 Data tempat penampungan
 Jenis tempat penampungan
Lainnya? (tolong Jelaskan jenis data apa yang anda butuhkan)

Aksesibilitas sistem pendataan – Siapa saja yang
dapat mengakses dan bertanggung jawab mengelola
sistem pendataan?
9. Siapa saja yang seharusnya berhak mengakses dan menginput data nasional TPPO? Jawaban dapat lebih
dari 1, mohon sampaikan juga alasan anda di kolom alasan
 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan unit P2TP2A
 Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Dukcapil dibawah koordinasinya;
 KementerianLuar Negeri dan Kedutaan besar serta Konsulat dibawah koordinasinya ;
 Kementerian Keuangan;
 Kementerian Agama;
 Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Imigrasi dibawah koordinasinya;
 Kementerian Perhubungan;
 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas tenaga kerja dibawah koordinasinya;
 Kementerian Sosial dan dinas sosial dibawah koordinasinya;
 Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan serta RS pemerintah dibawah koordinasinya;
 Kementerian Pendidikan Nasional;
 Kementerian Pariwisata;
 Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kominfo dibawah koordinasinya;
 Kementerian Perencanaan Pembangunan /Kepala Bappenas;
 Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 Kepolisian Negara Republik Indonesia (termasuk didalamnya Bareskrim, Polda, Polres);
 Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) serta Balai Pelayanan Penempatan
Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) dan ; Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (LP3TKI)
 Badan Intelijen Negara;
 Badan Pusat Statistik;
 Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten)
 Pengadilan Negeri
 Lembaga Swadaya Masyarakat / Non-Governmental Organization
 Akademisi
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 Lainnya, sebutkan__________________
Alasan anda memilih lembaga-lembaga tersebut adalah

10. Penggunaan Basis Data
a. Menurut anda lembaga apa yang harus bertanggung jawab untuk mengelola basis data TPPO?
b. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan terkait basis data TPPO ini
dan apa alasannya?
c. Menurut anda permasalahan apa yang akan muncul dalam proses berbagi data dan informasi terkait
TPPO?
d. Menurut Anda apakah data TPPO Nasional harus tersedia untuk diakses secara online (Tentunya
dengan memperhatikan aspek kerahasiaan korban)
 Ya
 Tidak
 Mungkin perlu (dengan adanya beberapa persyaratan tertentu) - Mohon beri penjelasan:
e. Identifikasi Pemangku kepentingan lainnya
Setelah kami menganalisa hasil data survey ini, sebagai tahapan tindak lanjut kami akan mengundang
perwakilan mitra terkait isu TPPO dari daerah untuk ikut serta dalam lokakarya penyusunan SOP
sistem basis data pemantauan TPPO. Apakah anda berkenan terlibat dan atau menyarankan
pemangku kepentingan lain yang harus dilibatkan dalam lokakarya penyusunan POS ini selain gugus
tugas PPTPPO? Mohon berikan alasan anda mengapa pihak-pihak tersebut perlu dilibatkan?

Apakah anda memiliki saran tambahan yang belum dapat terpetakan dalam survey ini? mohon
sampaikan

Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk melengkapi survey konsultasi ini. Anda akan kami
hubungi sekiranya diperlukan klarifikasi untuk memperjelas atau menanyakan lebih lanjut atas tanggapan
yang diberikan. Instansi anda akan menerima laporan analisis berdasarkan hasil survey yang telah kami
lakukan ini. Apabila anda memiliki pertanyaan dapat menyampaikan email ke ari.adipratomo@gmail.com /
Whatsapp di 083822336931
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Lampiran 6: Bibliografi dan Sumber Bacaan Lain
Managing Large Datasets
• https://www.bigskyassociates.com/blog/bid/372186/The-Data-Analysis-Process-5-Steps-To-BetterDecision-Making
Data Collection, Design and Responsibility
• https://responsibledata.io/wp-content/uploads/2014/10/responsible-development-data-book.pdf
• https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/guidlines_dataissues.pdf
Data Security:
• https://www.ictworks.org/wp-content/uploads/2016/05/GE-Girl-Digital-Privacy-Security-Safety-vMay-2016.pdf
• https://securityinabox.org/id/- Security in-a-Box is adalah panduan keamanan digital yang diperuntukkan
bagi para aktivis dan pejuang hak asasi manusia di seluruh dunia.
• https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1042731/anonymisation_code_summary.pdf
The code shows that anonymisation of personal data is possible and desirable. Anonymisation ensures
the availability of rich data resources, whilst protecting individuals’ personal data.
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Kab/
Kota

Negara/
Prov

Kab/
Kota

Metode
Perekrutan

N

Negara/
Prov

Kota/
Kab

Daerah Tujuan

M

Provinsi

L

Data ini harus dirahasiakan

Jenis Eksploitasi

Tujuan

P
Jenis Kerentanan Korban

Q

Perempuan

Laki-Laki

KTP

Metode
Pemindahan

Alamat

O

PASPOR

Jenis Kelamin

Kartu Identitas

Cara

Desa

KK

Saat ini

Agama

H

Pekerjaan

I

R

Nama

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Identitas Perekrut / Nama Agen / Perusahaan

Perekrut

Waktu direkrut

Cara
Bebas

Lolos

S

Data Pendukung

Dokumen

T

Daerah Asal
Usia

G

Provinsi

F

Nama Korban

Nama Ibu Kandung

E

Identitas Korban

D

Daerah yang
Dijanjikan

K

Institusi yang
Merujuk

Identitas Korban

Lokasi Perekrutan

Tanggal

No.

C

Proses

B

A

Contoh Tabel

Jenis bantuan yang
diberikan

Bantuan

U

Kota/Kab

J

V

Alamat

Rekomendasi

Desa

64

Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Tindak Pidana Perdagangan Orang

