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Tentang Panduan Praktisi: Perlindungan dan Bantuan Bagi Korban
perdagangan orang
Apa itu Panduan Praktisi
Panduan Praktisi ini menyajikan penelitian dan bukti yang ada terkait perlindungan dan bantuan bagi korban
perdagangan orang, termasuk permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta tindakan yang dapat
mendorongnya. Ini adalah bagian dari rangkaian Panduan Praktisi NEXUS/RSO: Meningkatkan Identifikasi,
Perlindungan dan Reintegrasi Korban Perdagangan di Asia, dengan berbagi pengetahuan dan panduan
mengenai aspek yang berbeda dalam perlindungan korban perdagangan orang, termasuk:
•
•
•
•

Identifikasi korban perdagangan orang
Perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan orang
Pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan orang
Langkah khusus dan tambahan untuk korban perdagangan anak

Rangkaian panduan ini disusun oleh NEXUS Institute dan diterbitkan oleh NEXUS Institute bersama dengan
Regional Support Office of the Bali Process (RSO). Para Praktisi dari Pemerintah Negara Anggota Bali Process
yaitu Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam memberikan kontribusi terhadap
pengembangan panduan ini melalui diskusi meja bundar yang diselenggarkaan oleh RSO pada bulan April
2021. Departemen Dalam Negeri Australia, melalui RSO telah berbaik hari mendanai proyek ini. Rangkaian
panduan ini tersedia di situs web NEXUS Institute dan RSO.

Untuk siapa Panduan Praktisi ini
Panduan ini diperuntukkan bagi para praktisi di Negara Anggota Bali Proses, serta bagi pihak mana pun yang
ingin lebih memahami perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan orang dewasa dan anak-anak
Termasuk para pekerja sosial dan mereka yang memberikan bantuan sosial, praktisi kesehatan, psikolog dan
konselor, spesialis perlindungan anak, pengacara, paralegal, penegak hukum, dan lain sebagainya. Panduan
Praktisi ini juga bermanfaat bagi para pembuat kebijakan yang ditugaskan untuk meningkatkan praktik dan
prosedur dalam melindungi dan mendukung korban perdagangan orang.

Bagaimana cara menggunakannya
Praktisi dapat menggunakan panduan ini untuk mengakses penelitian dan bukti mutakhir tentang
perlindungan dan bantuan bagi korban, termasuk pengalaman korban perdagangan orang serta
berbagai permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi dalam menawarkan perlindungan dan
bantuan kepada korban perdagangan orang. Buku ini juga menawarkan panduan praktis dan konkret
bagi para praktisi tentang cara mengatasi hambatan dan tantangan serta meningkatkan penyediaan
perlindungan dan bantuan bagi korban.

Kata Kunci

Panduan

Pengalaman korban

Catatan

Kiat-kiat

Tantangan struktural dan kelembagaan
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Apa itu perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan
orang?
Perlindungan dan bantuan bagi korban mengacu pada tindakan yang diperlukan untuk:
melindungi korban perdagangan orang (dan orang terdekat
mereka) dari bahaya lebih lanjut, termasuk pembalasan dan
intimidasi yang dilakukan oleh pelaku dan rekanan mereka; dari
hukuman atas perbuatan melawan hukum yang terkait secara
langsung dengan keberadaan mereka sebagai korban perdagangan
orang; dan dari gangguan terhadap privasi mereka; serta
memberikan bantuan segera dan tanpa syarat kepada para
korban perdagangan orang untuk memenuhi kebutuhan mendesak
mereka termasuk tempat tinggal; konseling dan informasi;
perawatan medis; dukungan psikologis; bantuan materi; dan
bantuan hukum, yang sesuai dengan usia, jenis kelamin dan
kebutuhan khusus korban.

Perlindungan dan bantuan segera merupakan tindakan yang penting karena korban mengalami pelecehan dan
eksploitasi yang diderita saat diperdagangkan dan dalam proses stabilisasi. Perlindungan menjadi pondasi
pemulihan dan reintegrasi jangka panjang korban.i Perlindungan dan bantuan dapat diberikan di negara tujuan
dalam kasus perdagangan orang lintas negara; yang mungkin juga dibutuhkan oleh korban yang diperdagangkan
di negara mereka sendiri atau begitu korban kembali pulang.
Perlindungan dan bantuan harus bersifat
sukarela, rahasia, tidak diskriminatif, tidak
menghakimi dan sesuai dengan prinsip-prinsip
hak asasi manusia. Tindakan yang diambil harus
berbasis trauma, peka terhadap korban,
ramah anak, peka gender dan sesuai dengan
budaya. Layanan harus cukup fleksibel untuk
memenuhi kebutuhan dan kepentingan khusus
dari berbagai macam korban dan korban dari
segala macam bentuk perdagangan orang.
Pertimbangan khusus juga diperlukan dalam
kasus anak-anak terkait penyediaan
perlindungan dan bantuan termasuk keterlibatan
otoritas perlindungan anak yang relevan serta
penerapan tindakan perlindungan khusus.

berbasis trauma: mengenali dampak trauma dan
mengupayakan lingkungan yang mendukung
penyembuhan dan pemulihan
peka terhadap korban: memprioritaskan
keinginan, keselamatan dan kesejahteraan korban
dalam segala hal dan prosedur
ramah anak: merancang dan menerapkan
langkah-langkah dengan mempertimbangkan
kebutuhan, ketertarikan, keselamatan dan
kepentingan terbaik bagi anak
peka gender: memperlakukan semua korban
dengan hormat tanpa memandang identitas gender,
menahan diri dari stereotip atau asumsi
berdasarkan gender
sesuai dengan budaya: turut mempertimbangkan
dan menghargai budaya dan agama serta
keyakinan, nilai, norma, praktik dan bahasa dari
korban

Mengingat kompleks dan beragamnya kebutuhan perlindungan
yang diperlukan oleh setiap korban perdagangan orang, Para
praktisi dari berbagai bidang harus dilibatkan untuk memberikan
perlindungan dan bantuan. Termasuk pekerja sosial dan mereka
yang memberikan bantuan sosial, praktisi kesehatan, psikolog
dan konselor, spesialis perlindungan anak, pengacara dan
paralegal, serta penegak hukum dan jaksa. Perlindungan adalah
tanggung jawab negara, tetapi organisasi masyarakat sipil
berperan penting untuk mendukung negara dalam memenuhi
kewajibannya. Anggota masyarakat sipil dapat menjadi pihak
yang paling tepat untuk menawarkan perlindungan dan bantuan
sesuai dengan keahlian mereka dalam memberikan perlindungan
dan bantuan kepada korban perdagangan orang.
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Banyak korban perdagangan orang tidak terlindungi dan tidak memperoleh bantuan. Dalam
beberapa kasus, hal ini terjadi karena mereka tidak teridentifikasi, tidak mendapatkan tawaran
perlindungan dan bantuan, serta tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai korban perdagangan orang.
Korban lain mungkin mendapat tawaran perlindungan dan bantuan tetapi menolak dengan berbagai
alasan terkait dengan pengalaman mereka, perilaku praktisi dan/atau kerangka kelembagaan untuk
perlindungan. Beberapa korban mungkin awalnya menolak perlindungan dan bantuan tetapi kemudian
berubah pikiran dan akhirnya mencari perlindungan serta bantuan di negara tujuan atau setelah
kembali.
Berbagai jalur perlindungan dan bantuan yang dialami oleh korban perdagangan orang

Korban diidentifikasi
sebagai korban
perdagangan orang

Korban ditawari
perlindungan dan
bantuan khususTPPO

Korban
menerima
perlindungan
dan bantuan
khusus-TPPO

Korban tidak ditawari
perlindungan dan
bantuan khususTPPO

Korban menolak
perlindungan
dan bantuan
khusus-TPPO

Korban keluar dari
situasi perdagangan
orang

Korban
dikriminalisasi,
ditahan, dideportasi

Korban tidak
dilindungi dan
dibantu

Korban tidak
diidentifikasi sebagai
korban perdagangan
orang

Korban tidak
ditawari
perlindungan dan
bantuan umum

Korban menolak
perlindungan
dan bantuan
umum

Korban ditawari
perlindungan dan
bantuan umum

Korban
menerima
perlindungan
dan bantuan
umum

Untuk kasus anak-anak yang diperdagangkan, ada perbedaan perlindungan dan bantuan yaitu di
mana ada kewajiban tambahan dalam perlindungan. Seseorang yang tampak seperti anak-anak harus
dianggap sebagai anak-anak sampai diketahui bahwa dirinya bukan anak-anak. Jika seorang anak
diduga sebagai korban perdagangan orang, maka perlu untuk menghubungi dan melibatkan otoritas
perlindungan anak yang relevan (biasanya pekerja sosial) dan menerapkan serangkaian tindakan
perlindungan serta pendekatan khusus. Apabila seorang anak tidak dinilai sebagai korban perdagangan
orang, maka dia harus tetap dirujuk ke lembaga perlindungan anak untuk mendapatkan perlindungan
dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kerentanannya.
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Berbagai jalur identifikasi, perlindungan dan reintregasi yang dialami oleh korban perdagangan orang

Diidentifikasi
sebagai korban
perdagangan
orang

Korban ditawari
bantuan khusus
TPPO

Korban
menerimabantu
an khusus
TPPO
Korban dibantu
untuk pulang
Korban
menolak bantuan
khusus TPPO

Korban ditawari
bantuan TPPO
khusus atau umum.

Korban tidak
ditawari bantuan
TPPO khusus
atau umum
Korban keluar dari
situasi
perdagangan orang

Korban
menolak
bantuan
Korban
menerima
bantuan
umum

Tidak
diidentifikasi
sebagai korban
perdagangan

Korban
menerima
bantuan

Korban ditawari
bantuan umum

Korban dibantu
untuk
reintegrasi

Korban bergabung
di negara atau
komunitas baru
Korban tidak
ditawari bantuan
TPPO khusus atau
umum

Korban tidak
dibantu untuk
reintegrasi

Korban
menolak
bantuan
umum
Korban
dikriminalisasi,
ditahan dan/atau
dideportasi

Korban
dideportasi atau
pulang atas
keinginan
sendiri
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Kewajiban hukum dalam
perlindungan dan bantuan
bagi korban perdagangan
orang

Beberapa bentuk perlindungan dan bantuan bagi
korban dijamin dalam beberapa instrumen
internasional dan regional, yang mungkin sesuai
dengan hukum dan kebijakan domestik.

Hukum dan pedoman internasional

permanen (Pasal 14(4)); menjamin keamanan fisik
korban (Pasal 14(5)); melindungi privasi dan identitas
korban (Pasal 14(6)); tidak meminta
pertanggungjawaban korban atas perbuatan melawan
hukum yang secara langsung berkaitan dengan
perdagangan mereka (Pasal 14(7)); tidak menahan
korban dalam tahanan atau penjara (Pasal 14(8));
menyampaikan informasi tentang perlindungan dan
bantuan (Pasal 14(9)); memberikan ganti rugi atas
kerugian yang dialami (Pasal 14(13)); dan menggalang
dana untuk perawatan dan bantuan korban (Pasal
14(14)).

Protokol Perdagangan Orang PBB (2000)
menyerukan kepada negara-negara anggota, dalam
Pasal 2, untuk melindungi dan membantu para korban
perdagangan orang, dengan penghormatan penuh
terhadap hak asasi mereka. Termasuk melindungi
privasi (Pasal 6(1)); memastikan korban menerima
informasi tentang proses pengadilan (Pasal 6(2));
menentukan langkah-langkah untuk membantu
pemulihan fisik, psikologis dan sosial bagi korban
perdagangan orang (Pasal 6(3)); melindungi
keselamatan fisik korban (Pasal 6(5)); mengambil
tindakan yang memungkinkan korban untuk mencari
kompensasi atas kerugian yang dialami (Pasal 6(6));
dan menyediakan tempat tinggal sementara atau
permanen (Pasal 7).

Rencana Tindakan ASEAN Melawan
Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan
Anak (2012) menyerukan kepada negara-negara
anggota untuk memastikan perawatan, perlindungan
dan bantuan yang tepat bagi para korban perdagangan
orang.

Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan
OHCHR PBB tentang Hak Asasi Manusia dan
perdagangan orang (2002) menyerukan kepada
negara-negara anggota untuk memastikan bahwa para
korban dilindungi dari eksploitasi dan bahaya lebih
lanjut serta memiliki akses terhadap perawatan fisik
dan psikologis yang memadai (Pedoman 6); serta
menetapkan langkah-langkah khusus untuk
perlindungan bagi anak yang diperdagangkan
(Pedoman 8).

Pedoman dan Prosedur Regional ACWC
untuk Mengatasi Kebutuhan Korban TPPO,
khususnya perempuan dan anak-anak (2018)
menyerukan kepada Negara-negara Anggota ASEAN
untuk memberikan bantuan dan perlindungan segera
atas dasar persetujuan dan tidak bergantung pada
partisipasi dalam proses hukum. Termasuk
perlindungan dari bahaya lebih lanjut; perlindungan
privasi; penyediaan bantuan dan bantuan yang
diperlukan segera; menangani status hukum korban
asing; dan perlindungan dari penahanan dan
penuntutan.

Panduan UNICEF tentang Perlindungan Anak
Korban perdagangan orang (2006) menetapkan
bahwa korban anak memiliki hak untuk mendapatkan
perawatan dan perlindungan segera termasuk:
keamanan, akomodasi yang aman, makanan, akses ke
layanan sosial dan kesehatan, dukungan psikososial,
bantuan hukum dan pendidikan (Pedoman 7.1).
Konvensi PBB tentang Hak Anak (1989)
menyerukan perlindungan anak dari eksploitasi
ekonomi, seksual dan segala bentuk eksploitasi lainnya
(Pasal 19, 32, 34, 36).

Hukum dan pedoman regional
Konvensi ASEAN Menentang
perdagangan orang, Terutama Perempuan dan
Anak/ ASEAN Convention Against Trafficking in
Persons, Especially Women and Children (ACTIP)
(2015) menyerukan kepada negara-negara anggota
untuk menetapkan langkah-langkah guna
memungkinkan korban tinggal sementara atau

Pedoman Peka Gender ACWC (2016)
menyerukan kepada negara-negara anggota untuk
menetapkan perlindungan dan bantuan bagi pemulihan
fisik, psikologis dan sosial para korban perdagangan
orang.

Council of Europe (CoE) [Dewan Eropa]
Convention on Action Against Trafficking in Human
Beings [Konvensi Tindakan Melawan Perdagangan
Orang] (2005) menetapkan langkah-langkah untuk
melindungi dan menjunjung hak-hak korban, menjamin
kesetaraan gender, termasuk perlindungan kehidupan
pribadi (Pasal 11); bantuan pemulihan fisik, psikologis
dan sosial (Pasal 12); masa pemulihan & refleksi (Pasal
13); dan izin tinggal (Pasal 14).
Arahan Uni Eropa 2011/36/EU (2011)
memberikan langkah-langkah secara rinci tentang
perlindungan dan bantuan bagi korban (Pasal 11)
termasuk bentuk-bentuk khusus dari bantuan dan
perlindungan bagi korban anak-anak (Pasal 13, 14, 15,
16).
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Masalah dan tantangan dalam perlindungan dan bantuan korban
perdagangan orang
Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi korban
perdagangan orang berkisar pada dua tema utama:
•
•

Pengalaman korban perdagangan orang terkait perlindungan dan bantuan
Tantangan struktural dan kelembagaan selama mendapatkan perlindungan dan bantuan

Pengalaman korban perdagangan
orang terkait perlindungan dan
dukungan

Tantangan struktural dan kelembagaan
selama mendapatkan perlindungan dan
dukungan

•
•

•

•
•
•

Ketakutan dan risiko bahaya
Perasaan dan reaksi selama
mendapatkan perlindungan dan
bantuan
Perlindungan dan bantuan yang
diberikan bukan yang diinginkan
atau dibutuhkan korban
Perlindungan dan bantuan tidak
dipahami
Hambatan bahasa dan budaya

•
•
•
•

Ketersediaan, aksesibilitas, dan kesesuaian
perlindungan dan bantuan
Akses terhadap informasi tentang
perlindungan dan bantuan
Memberikan syarat dan batasan dalam
perlindungan dan bantuan
Pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan
praktisi yang tidak memadai
Kurangnya koordinasi dan rujukan

Banyak tantangan sebagai akibat dari masalah struktural dan kelembagaan dalam kerangka
perlindungan, yang dapat diatasi oleh para praktisi. Namun, beberapa hambatan disebabkan oleh
bagaimana korban memahami dan mendapatkan perlindungan dan bantuan serta interaksi mereka
dengan praktisi, yang dapat dilihat dari karakteristik korban secara perorangan serta pengalaman
mereka pada saat diperdagangkan dan setelahnya . Berbagai masalah dan tantangan mungkin muncul
dalam penyediaan perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan orang. Pemahaman terhadap
berbagai faktor yang ada dan yang kadang bertentangan inilah yang menjadi kunci dalam melindungi
dan mendukung korban perdagangan orang.
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Pengalaman korban perdagangan orang terkait perlindungan dan
bantuan

Ketakutan dan risiko bahaya
Banyak korban perdagangan orang terus mengalami
risiko bahaya selama atau setelah mereka keluar atau
melarikan diri. Para korban dan keluarga mereka
sering diancam dan disakiti oleh para pelaku atau
rekan mereka begitu mereka kembali, bahkan hingga
bertahun-tahun setelahnya. Beberapa korban tidak
dapat pulang kembali karena risiko yang ditimbulkan
oleh pelaku perdagangan.

Saya tidak bisa pulang. Orang yang
memperdagangkan saya dan yang saya
kecam tinggal di sebelah rumah orang
tua saya. (Korban perdagangan orang)ii

Para korban juga dapat menghadapi bahaya dari agen
perekrutan dan tenaga kerja ketika mereka mencari
perlindungan dari pelaku yang mengeksploitasi
mereka atau meminta bantuan untuk kembali pulang.
Beberapa korban juga justru diperlakukan dengan
tidak baik oleh pihak berwenang (misalnya, ketika
mereka ditahan atau dipenjarakan) atau oleh orangorang yang mereka temui saat keluar atau melarikan
diri dari perdagangan orang.
Dalam beberapa kasus, korban juga menghadapi
bahaya dari keluarga dan masyarakatnya ketika
mereka kembali pulang, termasuk kekerasan fisik dan
seksual (misalnya, ketika diketahui bahwa mereka
adalah korban perdagangan orang atau karena
kekerasan yang dilakukan keluarga atau pasangan).
Risiko bahaya ini mengalami kenaikan dan penurunan
dari waktu ke waktu dan sebagai respons terhadap
berbagai peristiwa dalam kehidupan korban, termasuk
jika korban (atau dianggap) bekerja sama dengan
pihak berwenang atau dikenal di komunitas mereka
sebagai korban perdagangan orang. Perlindungan dari
bahaya diperlukan pada berbagai tahap kehidupan
korban setelah terjadinya perdagangan orang.

Praktisi membutuhkan informasi tentang risiko yang dihadapi setiap korban dari bahaya lebih
lanjut sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dan
kesejahteraan mereka. Risiko dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada peristiwa
kehidupan, fase reintegrasi dan tahapan proses peradilan pidana yang berbeda. Risiko dan
kebutuhan perlindungan perlu dievaluasi secara terus-menerus guna menanggapi berbagai
peristiwa kehidupan yang berbeda .
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Pilihan apa yang tersedia untuk melindungi korban dari bahaya lebih lanjut di
negara Anda? Pihak/lembaga mana yang bertanggung jawab untuk melindungi
korban perdagangan orang?

Perasaan dan reaksi selama mendapatkan perlindungan dan bantuan
Korban memiliki perasaan dan reaksi yang berbeda selama mendapatkan perlindungan dan bantuan. Sementara
mereka umumnya lega dan bersyukur telah selamat dari perdagangan, mereka juga memiliki banyak
kekhawatiran yang membutuhkan perhatian dan pertimbangan dari para praktisi.
Merasa hina, malu, tidak nyaman. Banyak
korban perdagangan orang yang malu dan merasa
hina karena telah menjadi korban dan
membutuhkan bantuan. Mereka juga malu untuk
membahas tentang pengalaman mereka
diperdagangkan dan membutuhkan bantuan dari
praktisi untuk dapat membuka diri.
Beberapa korban sangat tidak nyaman menerima
kenyataan bahwa mereka memerlukan
perlindungan dan bantuan. Laki-laki, misalnya,
sering malu pulang tanpa membawa uang dan
membutuhkan bantuan mengingat di banyak
negara mereka diharapkan mampu menopang
keluarga mereka dan mengatasi masalah mereka
sendiri. Korban mungkin malu karena telah
diperdagangkan untuk eksploitasi seksual.
Mereka yang telah pergi dari rumah untuk
mendapatkan uang guna menghidupi keluarga
mereka seringkali merasa malu karena gagal
dalam usaha mereka.
Beberapa korban menolak atau menghindari
perlindungan dan bantuan karena mereka ingin
menyelesaikan masalahnya sendiri. Beberapa
tinggal di luar negeri untuk bekerja, menghindari
identifikasi dan perlindungan, dengan tujuan
mengumpulkan uang dan dapat kembali pulang
sebagai “orang sukses”. Beberapa menolak
mendapatkan bantuan karena hal tersebut
membuat mereka merasa buruk tentang diri
mereka sendiri atau mereka tidak ingin dilihat
sebagai korban perdagangan orang.
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Bahkan orang yang menerima bantuan mungkin
tidak langsung merasa nyaman dengan keputusan
tersebut. Perasaan tidak nyaman, merasa hina,
dan malu yang dialami korban dapat bertahan
selama beberapa waktu; korban akan
membutuhkan penguatan dan dorongan terusmenerus.
Cemas untuk pulang. Para korban sering kali
berada jauh dari rumah dan keluarga untuk
waktu yang lama saat diperdagangkan dan
prioritas pertama yang paling mendesak bagi
mereka adalah kembali pulang. Keluarga korban
juga cemas akan kepulangan mereka. Banyak
korban memiliki tanggungan (anak, pasangan,
orang tua atau saudara kandung) yang
mengandalkan mereka tidak hanya secara
finansial tetapi juga dukungan emosional dan
pengasuhan.
Ketika perlindungan dan bantuan mengganggu
kemampuan korban untuk menemui keluarga
mereka, hal tersebut menjadi sumber stres dan
kecemasan. Banyak korban perdagangan orang
menolak perlindungan dan bantuan yang
mengganggu tanggung jawab dan komitmen
mereka terhadap keluarga. Misalnya, banyak
korban tidak mau tinggal di tempat penampungan
ketika berada di luar negeri atau, jika di dalam
negeri pun, mereka menolak tinggal di lokasi yang
berbeda dari keluarga. Mereka juga sering tidak
mau menerima bantuan (misalnya, perawatan
medis, konseling, pelatihan atau pekerjaan) jika
harus hidup terpisah dari keluarga meskipun
dalam jangka pendek.
Ketidakpercayaan dan kesangsian. Setelah ditipu
oleh perekrut dan pelaku perdagangan, beberapa
korban takut bahwa perlindungan dan bantuan
yang ditawarkan tidak “nyata” dan bahwa mereka
akan ditipu atau diperdagangkan lagi. Mereka
tidak percaya bahwa mereka akan dilindungi dan
didukung. Mereka sering khawatir akan
dikriminalisasi atas kegiatan ilegal yang terkait
dengan perdagangan orang (misalnya, migrasi
tidak wajar, prostitusi atau bekerja secara ilegal).
Hal ini menyebabkan beberapa korban
perdagangan orang menolak perlindungan dan
bantuan. Dalam kasus lain, korban menerima
perlindungan dan bantuan, tetapi dengan rasa
takut dan gelisah.
Beberapa korban kurang percaya karena mereka
tidak memiliki pengalaman dilindungi dan
didukung. Banyak korban berasal dari negaranegara di mana perlindungan sosial terbatas atau
tidak ada dan mereka belum pernah mendapat
bantuan di masa lalu, terutama layanan yang
gratis.
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Banyak korban berasal dari negara-negara di mana tingkat korupsinya akut dan mereka memiliki pengalaman
negatif dengan pihak berwenang, sehingga membuat mereka curiga dan takut berinteraksi dengan praktisi
antiperdagangan orang.
Korban mengalami berbagai perasaan selama mendapatkan perlindungan dan bantuan. Penting
bagi praktisi untuk memahami berbagai alasan perasaan korban sehingga mereka dapat
mengatasi kekhawatiran korban. Mereka dapat bekerja sama dengan para korban dengan cara
mempertimbangkan keinginan mereka untuk kembali ke rumah dan bersatu kembali dengan
anggota keluarganya. Praktisi dapat membantu korban dengan meyakinkan mereka bahwa
terjadinya perdagangan orang bukanlah kesalahan mereka, bahwa mereka aman dan dapat
pulih dari kasus yang dialaminya, dan bahwa mereka memahami mengapa korban perdagangan
orang mungkin curiga terhadap perlindungan dan bantuan yang diberikan serta berusaha
untuk mengatasi ketidakpercayaan mereka. Penggunaan teknik-teknik yg sesuai untuk
mengatasi trauma dan memberikan kepastian serta dorongan terus-menerus dapat membantu
memberikan bantuan yang lebih baik kepada para korban.

Perasaan dan reaksi lain apa yang dialami oleh korban perdagangan orang selama
mendapatkan perlindungan dan bantuan? Apa yang dapat Anda lakukan untuk
mengatasi perasaan dan kekhawatiran mereka?

Perlindungan dan bantuan yang diberikan bukan yang diinginkan atau dibutuhkan
korban

Keputusan korban mengenai apakah akan mencari atau menerima perlindungan dan bantuan tergantung pada
apa yang ditawarkan dalam praktiknya dan apakah tawaran tersebut sesuai dengan kebutuhan khusus dari setiap
korban. Beberapa bentuk perlindungan dan bantuan yang diberikan bukanlah yang diinginkan atau dibutuhkan
oleh korban Misalnya, banyak korban yang tidak mendapat bantuan untuk mencari pekerjaan ketika tinggal di
tempat penampungan. Hal ini menyebabkan beberapa orang menghindari identifikasi dan perlindungan agar
mereka dapat terus bekerja, menafkahi keluarga
dan membayar hutang.
Beberapa bentuk perlindungan dan bantuan
didasarkan pada asumsi dan prasangka terkait
gender, yang berarti bahwa tawaran tersebut
tidak akan sesuai dengan kebutuhan korban.
Misalnya, perempuan biasanya ditawari
bantuan di tempat penampungan tertutup atau
terbatas dengan
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fokus pada dukungan psikologis dan pilihan pekerjaan yang terbatas. Sebaliknya, perlindungan bagi laki-laki lebih
sering ditawarkan di tempat penampungan terbuka, dengan kebebasan bergerak dan akses ke pekerjaan, dengan
sedikit perhatian pada konseling atau dukungan psikologis.
Beberapa korban perdagangan orang tidak
ingin diperlakukan sebagai korban atau
dilindungi dalam kerangka antiperdagangan
orang. Beberapa korban memilih untuk tidak
menerima dukungan khusus – karena
mereka khawatir hal ini dapat membongkar
identitas mereka sebagai korban
perdagangan kepada keluarga dan
komunitas mereka, yang mengarah pada
stigma dan diskriminasi. Korban lainnya
mungkin khawatir tentang persepsi orang
lain jika mereka menerima bantuan.
Beberapa korban perdagangan orang tidak
membutuhkan bantuan yang diberikan
kepada mereka oleh organisasi dan lembaga
antiperdagangan orang. Mereka juga
mungkin tidak menghadapi risiko bahaya
lebih lanjut setelah mereka keluar dari
situasi perdagangan, sehingga mereka tidak
memerlukan perlindungan. Korban lain
memiliki akses ke bentuk bantuan yang lain
(misalnya, dari keluarga, jaringan sosial,
komunitas, organisasi keagamaan atau bantuan pelayanan perlindungan umum). Dalam kasus seperti itu, korban
mungkin tidak memerlukan perlindungan atau bantuan khusus perdagangan orang.
Penting bagi semua korban untuk memiliki akses terhadap bantuan yang memenuhi
kebutuhan mereka secara perorangan, baik dari lembaga antiperdagangan orang maupun
penyedia layanan lainnya. Korban tidak boleh dipaksa untuk menerima perlindungan dan
bantuan yang tidak mereka inginkan. Bantuan harus bersifat sukarela dan atas persetujuan
korban. Melibatkan korban dalam merancang layanan membantu memastikan bahwa tindakan
perlindungan dan bantuan yang diberikan memenuhi kebutuhan korban. Penting juga untuk
memantau dan menyesuaikan tindakan yang perlu dilakukan terhadap perubahan berbagai
kebutuhan korban.

Buatlah daftar layanan perlindungan dan bantuan yang tersedia di negara/
kawasan Anda,termasuk korban seperti apa yang mereka bantu.
Jenis bantuan

Disediakan oleh?

Kelompok sasaran (lakilaki/perempuan,
dewasa/anak, jenis TPPO)

Lokasi
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Perlindungan dan bantuan yang tidak dipahami
Banyak korban perdagangan orang yang tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan perlindungan
dan bantuan, maupun hak mereka untuk mendapatkannya. Mereka juga sering tidak yakin di mana mereka dapat
memeroleh bantuan ini. Korban perdagangan orang tidak dapat membuat keputusan tentang masa depan mereka,
termasuk apakah mereka akan menerima perlindungan dan bantuan yang ditawarkan, sampai mereka
sepenuhnya memahami apa yang menjadi hak-hak mereka dan pilihan yang mereka miliki. Faktor-faktor berikut
memengaruhi pemahaman korban tentang perlindungan dan bantuan.

Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman korban tentang perlindungan dan bantuan

Syok, kebingungan, trauma, stres Setelah menjadi
korban perdagangan orang, banyak yang terkejut,
bingung dan trauma serta tidak mampu memahami
dan memproses informasi tentang perlindungan dan
bantuan. Ketika awalnya ditawari perlindungan dan
bantuan, banyak korban merasa tidak memiliki bekal
yang cukup dan tidak siap untuk membuat keputusan
yang tepat. Mereka sering kali tidak dapat memproses
informasi secara memadai tentang perlindungan dan
bantuan apa yang ditawarkan dan apakah itu yang
mereka inginkan dan butuhkan. Mereka
membutuhkan waktu untuk pulih dari syok serta
untuk mempertimbangkan informasi dan pilihan. Hal
ini idealnya harus menjadi bagian dari periode
renungan formal di mana para korban dapat
membuat keputusan atas pilihan mereka dengan
penuh pertimbangan. Anak-anak juga harus dibantu
dalam proses pengambilan keputusan, memastikan
kepentingan terbaik mereka dan bahwa pendapat
mereka juga turut diperhitungkan.
Masalah pemahaman dan bagaimana informasi
disampaikan . Para korban memiliki tingkat
pendidikan dan literasi yang berbeda-beda serta
tidak selalu sepenuhnya memahami tujuan
perdagangan orang atau hak mereka atas
perlindungan dan bantuan. Dalam berbagai situasi,
para korban diberi informasi secara lisan tentang
status kasus mereka dan bantuan yang menjadi hak
mereka. Mereka sering tidak dapat segera memahami
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dan mencerna informasi yang diberikan dan juga harus menerima informasi tertulis yang dapat mereka baca
kembali nantinya seiring berjalannya waktu. Diperlukan perhatian dan penyesuaian yang lebih ketika
memberikan informasi kepada anak-anak korban perdagangan orang, baik secara tertulis maupun lisan.
Seringkali informasi tidak disesuaikan dengan usia atau tahap perkembangan anak yang diperdagangkan,
sehingga menyulitkan bagi mereka untuk memahaminya.
Tidak familier dengan perlindungan dan
bantuan. Banyak korban perdagangan orang tidak
terbiasa dengan pilihan perlindungan dan bantuan
dan tidak tahu ke mana harus mendapatkan
bantuan, baik di negara tujuan maupun di negara
asal. Akibatnya, banyak korban perdagangan orang
tidak terlindungi dan tidak mendapat bantuan,
meninggalkan sakit dan trauma serius yang tidak
diobati dan menghambat pemulihan mereka.
Korban perdagangan orang membutuhkan informasi yang jelas dan komprehensif (lisan dan
tertulis) dalam bahasa dan format yang mereka pahami, untuk membuat keputusan yang tepat
tentang perlindungan dan bantuan. Termasuk mempertimbangkan bagaimana menjelaskan
dan berbagi informasi dengan korban yang berbeda, baik orang dewasa maupun anak-anak,
WNA maupun warga negara sendiri. Melibatkan korban (termasuk anak-anak) dalam
pengembangan materi informasi meningkatkan kualitas, kemudahan mengakses, dan
efektivitasnya.

Materi apa yang menjelaskan tentang perlindungan dan bantuan kepada korban di
negara Anda? Materi tersebut tersedia dalam bahasa apa saja? Perubahan apa
yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa korban dapat memahaminya?
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Hambatan bahasa dan budaya
Banyak korban perdagangan orang menghadapi
hambatan bahasa dalam interaksi dengan praktisi.
Korban perdagangan orang yang merupakan warga
negara asing sering kali tidak dapat berbicara
bahasa negara tujuan; beberapa korban berasal dari
kelompok budaya minoritas dan mungkin tidak
dapat berbicara bahasa mayoritas di negara asal
mereka.

–

Kesulitan bahasa dapat menghambat kemampuan
korban untuk memahami hak-hak mereka dan
perlindungan serta bantuan yang menjadi hak
mereka. Bahkan ketika korban berbicara
menggunakan sebuah bahasa, mereka tidak selalu
cukup fasih untuk memahami informasi yang
kompleks (misalnya, status hukum mereka,
masalah medis, keputusan tentang perlindungan
dan keterlibatan dalam proses peradilan pidana).
Tidak dapat berkomunikasi dengan praktisi
membuat stres, menimbulkan rasa takut, dan
mengisolasi para korban.
Hambatan bahasa juga mengganggu penyediaan
beberapa bentuk bantuan (misalnya, konseling dan
bantuan psikologis), membuat kebutuhan
mendesak tidak terpenuhi. Meskipun kadang
tersedia juga layanan juru bahasa, tetapi biayannya
mahal dan banyak lembaga dan organisasi yang
tidak memiliki sumber daya untuk layanan
penjurubahasaan.
Selain itu, penjurubahasaan tidak selalu berkualitas
baik dan beberapa juru bahasa mungkin tidak peka
ketika berinteraksi dengan korban. Korban
terkadang juga enggan untuk berbagi pengalaman
dengan orang-orang dari negara asal atau kelompok
budaya mereka.
Perlindungan dan bantuan juga tidak selalu peka
dan menyesuaikan terhadap norma budaya. Hal ini
mungkin menjadi masalah khusus bagi korban
perdagangan orang yang merupakan warga negara
asing atau korban dari kelompok etnis atau budaya
yang berbeda di negara asal mereka. Misalnya,
berbicara tentang masalah pribadi atau pengalaman
kekerasan tidak dapat diterima di beberapa budaya
dan dapat menjadi penghalang bagi korban untuk
menerima perlindungan dan bantuan.
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Norma budaya juga memengaruhi peran dan
perilaku setiap orang berdasarkan jenis
kelamin dan usia mereka serta hubungan
interpersonal mereka, seperti antara anak dan
orang tua serta pentingnya hidup
bermasyarakat. Memahami perbedaan budaya
dan adat istiadat korban merupakan hal yang
penting untuk memberikan perlindungan dan
bantuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya
serta dapat meraih kepercayaan dan
menciptakan kenyamanan.
Penting bagi praktisi untuk memahami bagaimana bahasa dan budaya dapat menjadi
hambatan dalam menerima perlindungan dan bantuan serta mengembangkan strategi untuk
mengatasinya. Diperlukan rencana layanan yang sesuai secara budaya yang
mempertimbangkan masalah privasi, stigma dan rasa malu, gender serta hubungan dengan
keluarga dan masyarakat, termasuk bagaimana hal ini berbeda dari satu orang dengan orang
lain dan satu kelompok dengan kelompok lain. Mungkin juga perlu melibatkan juru bahasa dan
mediator budaya ketika berkomunikasi dengan korban
perdagangan orang.

Bagaimana dan di mana Anda dapat menemukan juru bahasa yang memenuhi
syarat di lingkungan kerja Anda, di mana Anda dapat menemukan mediator
budaya untuk membantu Anda mengatasi hambatan budaya yang mungkin Anda
temui dalam tugas Anda berkomunikasi dengan korban perdagangan orang?
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Pedoman untuk Praktisi
Identifikasi risiko bahaya yang dapat dialami oleh korban yang dilakukan pada tahap yang berbeda dan dari
orang yang berbeda. Ini termasuk pelaku perdagangan dan rekan mereka, pihak berwenang serta anggota keluarga dan
masyarakat sekitar korban. Menerapkan langkah-langkah perlindungan dalam menangani setiap situasi yang dihadapi
oleh korban dan menjaga keselamatan serta kesehatan mereka. Menilai risiko dan kebutuhan perlindungan secara
berkelanjutan. Menerapkan perlindungan tambahan dalam kasus anak-anak yang diperdagangkan jika dianggap
merupakan tindakan terbaik untuk kepentingan mereka.
Menyadari bahwa korban memiliki alasan untuk takut pada pihak berwenang, yang dapat memengaruhi
kesediaan mereka untuk menerima perlindungan dan bantuan. Berkomunikasi dengan korban untuk memahami
perasaan dan kekhawatiran mereka dan untuk meraih kepercayaan mereka.
Hindari perilaku memojokkan atau menimbulkan kembali trauma yang dialami korban perdagangan orang.
Pastikan bahwa perlindungan dan bantuan yang diberikan mempertimbangkan trauma yang dialami, peka terhadap
korban, ramah anak, peka gender dan sesuai dengan budaya. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban
sesuai dengan identifikasi diri dan kebutuhan setiap korban, termasuk berdasarkan usia, jenis kelamin, orientasi
seksual, kewarganegaraan, asal etnis atau sosial, disabilitas atau karakteristik lainnya.
Korban berhak untuk membuat keputusan tentang perlindungan dan bantuan bagi mereka, termasuk untuk
menolak tindakan yang ditawarkan. Memastikan bahwa para korban mendapatkan informasi lengkap serta telah
menyetujui perlindungan dan bantuan, dengan mempertimbangkan kondisi mental korban setelah mengalami tragedi
perdagangan orang serta masalah pemahaman, usia, bahasa dan budaya. Korban tidak boleh dibantu secara paksa;
bantuan tidak boleh melibatkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan korban. Menjaga kerahasiaan dan privasi
korban. Meskipun pertimbangan yang berbeda berlaku dalam kasus anak-anak, mereka tetap harus dilibatkan dalam
pengambilan keputusan tentang perlindungan dan bantuan apa yang mereka anggap sebagai pilihan yang terbaik untuk
mereka.
Korban memiliki alasan yang sah untuk menolak perlindungan dan bantuan. Berkomunikasi dengan korban dan
praktisi perdagangan orang untuk merancang dan menyesuaikan intervensi yang lebih memenuhi kebutuhan dan
kepentingan korban perdagangan orang termasuk layanan yang berpusat pada korban dan berdasarkan trauma yang
dialami.
Peka terhadap perasaan malu dan hina yang dialami korban tentang tragedi perdagangan dan membutuhkan
bantuan. Memahami hal-hal yang menghambat korban untuk percaya termasuk terkait pengalaman perdagangan
mereka dan pengalaman negatif dengan pihak berwenang. Yakinkan korban bahwa mereka tidak bersalah atas apa yang
telah terjadi dan bahwa mereka aman, jika hal ini terjadi.
Memahami bagaimana situasi keluarga korban memengaruhi keputusan mereka terkait perlindungan dan
bantuan, termasuk memberikan pilihan kepada korban untuk kembali pulang tanpa penundaan yang tidak semestinya,
terutama dalam kasus anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka. Memberikan perlindungan dan bantuan di negara
dan masyarakat di mana korban berasal sehingga mereka dapat kembali pulang.
Memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada para korban tentang segala bentuk perlindungan
dan bantuan dalam bahasa dan format yang mereka pahami, baik secara lisan maupun tulisan. Menyesuaikan informasi
untuk korban perdagangan yang berbeda, termasuk untuk anak-anak dari berbagai usia dan tahap perkembangan.
Libatkan korban dalam mengembangkan materi informasi untuk memastikan bahwa materi tersebut jelas dan dapat
diakses.
Identifikasi juru bahasa yang memenuhi syarat dan peka untuk berkomunikasi dengan korban. Pastikan bahwa
langkah-langkah perlindungan dan bantuan peka dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang juga mempertimbangkan
privasi, stigma, rasa malu serta pentingnya keluarga dan masyarakat. Pertimbangkan untuk melibatkan mediator
budaya untuk memfasilitasi komunikasi, membangun kepercayaan, dan menawarkan perlindungan dan bantuan yang
sesuai dengan nilai-nilai budaya.
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Tantangan struktural dan kelembagaan selama mendapatkan
perlindungan dan bantuan

Ketersediaan, aksesibilitas, dan kesesuaian perlindungan dan bantuan
Meskipun banyak korban perdagangan orang
menerima perlindungan dan bantuan, banyak
korban lainnya yang tidak terlindungi dan tidak
didukung setelah mengalami tragedi perdagangan
orang, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.
Banyak korban tidak diberikan status hukum di
negara tujuan (misalnya, masa untuk berpikir
dan/atau izin tinggal). Banyak korban ditangkap dan
ditahan dan bahkan diadili atas tindakan yang
terpaksa mereka lakukan saat diperdagangkan.
Ditangkap dan dipenjarakan adalah hal yang
menakutkan, membuat stres, dan menimbulkan
trauma. Beberapa korban diancam, diintimidasi dan
bahkan dianiaya saat ditahan.

“
”

Beberapa “perlindungan” ternyata bukanlah
perlindungan sama sekali. Para korban “dilindungi”
di penjara, pusat penahanan dan peradilan pidana
serta fasilitas lainnya, di mana mereka hanya
menerima sedikit atau bahkan tanpa bantuan atau
bantuan sama sekali. Termasuk anak-anak yang
diperdagangkan. Dalam kasus lain, korban ditahan
di tempat penampungan dan tidak didukung secara
memadai (misalnya, layanan yang diberikan tidak
berdasarkan trauma yang dialami, peka terhadap
korban, ramah anak, peka gender dan tidak sesuai
dengan budaya).
Perlindungan fisik tidak selalu tersedia bagi korban
perdagangan orang dan, meskipun tersedia, sering
kali dalam jangka waktu terbatas (hanya sampai
korban keluar atau selama proses hukum).
Perlindungan fisik sering kali tidak tersedia di
komunitas asal korban atau dalam jangka panjang.
Terbatas atau tidak tersedia. Banyak korban
perdagangan orang yang kurang terbantu - yaitu,
mereka tidak segera menerima semua bantuan yang
dijamin dalam undang-undang dan kebijakan
antiperdagangan orang. Yang lain hanya menerima
bantuan paling dasar (misalnya, dana untuk pulang
atau bantuan darurat seperti pakaian, perlengkapan
kebersihan, bahan makanan pokok). Banyak korban
hanya menerima bantuan jangka pendek, tanpa
terlibat dalam perencanaan atau layanan reintegrasi
jangka panjang. Beberapa korban perdagangan
orang sama sekali tidak dibantu di negara tujuan
dan setelah kepulangan. Kesenjangan dalam
bantuan korban sering kali disebabkan oleh sumber
daya yang tidak mencukupi (dari lembaga
pemerintah dan organisasi masyarakat sipil) begitu
pula dengan sumber daya yang tersedia tidak
dialokasikan untuk layanan bantuan.
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Tidak tersedia untuk beberapa korban.
Beberapa korban tidak dapat memeroleh akses
pada perlindungan dan dukungan karena mereka
tidak termasuk dalam definisi perdagangan orang
di negara tersebut. Undang-undang
antiperdagangan orang awalnya sering kali
didefinisikan secara sempit (misalnya,
perdagangan untuk eksploitasi seksual atau
perdagangan perempuan dan anak-anak).
Meskipun banyak negara telah merevisi undangundang antiperdagangan orang mereka, langkahlangkah perlindungan dan dukungan tidak selalu
sejalan dan beberapa korban kurang terlindungi
atau bahkan tidak terlindungi. Di banyak negara,
dukungan untuk laki-laki dan anak laki-laki
terbatas, seperti halnya dukungan bagi korban
perdagangan tenaga kerja. Sering kali program
dirancang hanya untuk tipe korban tertentu atau
korban dari bentuk perdagangan tertentu
(misalnya, anak-anak dan remaja yang
diperdagangkan atau korban perdagangan untuk
eksploitasi seksual).
Dukungan tidak selalu dirancang untuk
kebutuhan anak-anak yang diperdagangkan.
Misalnya, banyak anak yang diperdagangkan tidak
mendapatkan wali yang sah untuk memastikan
bahwa mereka menerima perawatan yang layak
(misalnya, tempat tinggal, perawatan kesehatan,
dukungan psiko-sosial, pendidikan dan dukungan
bahasa) serta untuk memberi tahu mereka
tentang hak-hak mereka dan membantu dalam
mengidentifikasi solusi perlindungan yang
berkelanjutan untuk kepentingan terbaik anak.

Tidak disesuaikan untuk masing-masing
orang. Organisasi dan lembaga sering kali
menawarkan paket layanan standar. Biasanya
tidak disesuaikan dengan kebutuhan, situasi,
minat atau kapasitas masing-masing korban.
Beberapa korban memerlukan dukungan yang
tidak tersedia (misalnya, terkait dengan cacat
fisik, cacat mental, trauma, kondisi kesehatan
kronis serta kurangnya literasi dan berhitung),
sehingga mereka berada dalam situasi tanpa
bantuan. Korban lain menerima dukungan yang
tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, hal ini
hanya membuang-buang sumber daya serta
membuat frustrasi para korban dan praktisi.
Tidak tersedia di beberapa lokasi. Beberapa
negara seringkali menawarkan perlindungan dan
dukungan kepada korban secara lebih
komprehensif. Bahkan di suatu negara, layanan
perlindungan dan dukungan sering kali tidak
merata secara geografis, dengan lebih banyak
layanan di kota-kota besar dan ibu kota serta
lebih sedikit layanan di kota-kota dan desa-desa
di mana sebagian besar korban tinggal. Beberapa
korban tidak atau kurang terbantu karena lokasi
tempat tinggal mereka.
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Perlu dipastikan ketersediaan perlindungan dan bantuan bagi seluruh korban perdagangan
orang segera setelah mereka mengalami perdagangan orang dan selama tahap reintegrasi yang
mereka jalani. Dilaksanakannya penilaian kebutuhan secara menyeluruh memungkinkan para
praktisi untuk dapat menyesuaikan bantuan yang diberikan dengan kebutuhan khusus dari
setiap korban. Perlu adanya perhatian terkait bagaimana cara menjangkau korban-korban
perdagangan orang yang kurang terlayani dan mereka yang secara geografis kurang terlayani.

Akses terhadap informasi tentang perlindungan dan bantuan
Akses terhadap informasi merupakan prasyarat untuk mendapatkan persetujuan tertulis yang telah melalui
proses pertimbangan yang matang dari korban untuk menerima perlindungan dan bantuan. Korban
membutuhkan waktu untuk memproses informasi guna membuat keputusan yang matang dan
mempertimbangkan dengan cermat. Namun, banyak korban menerima informasi yang tidak memadai, tidak jelas
dan bahkan tidak akurat tentang hak mereka atas perlindungan, pilihan bantuan yang berbeda dan bagaimana
mengakses layanan ini, termasuk hak untuk menolak atau kemudian memilih berhenti mendapatkan
perlindungan dan bantuan.
Informasi tidak selalu disesuaikan dengan
pendidikan, keadaan pikiran, bahasa dan
kapasitas korban atau disajikan dengan cara
yang sesuai dengan mereka (termasuk informasi
tertulis dan lisan). Informasi jarang disesuaikan
dengan usia, pendidikan, dan tahap
perkembangan anak-anak yang diperdagangkan.
Beberapa korban tidak menerima informasi
sama sekali tentang perlindungan dan bantuan.
Beberapa korban akan menolak bantuan jika
mereka diberi tahu sepenuhnya tentang apa
yang harus dilakukan jika mereka memutuskan
untuk menerima perlindungan dan bantuan.
Korban perdagangan juga memiliki informasi
yang terbatas tentang perlindungan dan bantuan
untuk kasus nonperdagangan orang. Artinya,
bagi banyak korban, pilihan mereka terbatas
hanya pada layanan dari satu organisasi atau
lembaga saja alih-alih layanan lengkap yang
tersedia di suatu negara atau wilayah. Korban
seharusnya menerima informasi tentang semua
pilihan perlindungan dan bantuan yang ada.

Korban memerlukan informasi yang jelas, komprehensif dan akurat tentang status mereka
sebagai korban perdagangan orang dan pilihan mereka terkait perlindungan dan bantuan,
serta waktu yang cukup untuk memproses informasi ini dan membuat keputusan yang telah
dipikirkan dan dipertimbangkan dengan cermat. Informasi yang ada harus disesuaikan dengan
berbagai profil korban, termasuk orang dewasa dan anak-anak, warga negara asing dan
maupun warga negara sendiri. Libatkan korban perdagangan orang dalam menentukan
bagaimana merancang serta memberikan informasi tertulis dan lisan kepada korban dengan
cara sebaik mungkin.
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Buat daftar jenis-jenis informasi yang harus disertakan dalam informasi yang
dibagikan kepada korban perdagangan orang.

Syarat dan batasan dalam perlindungan dan bantuan
Perlindungan dan bantuan yang ditawarkan sering kali memiliki syarat tertentu. Korban dapat menolak
perlindungan dan bantuan ketika mereka merasa tidak aman dan nyaman dengan kondisi tersebut.
Tempat penampungan secara tertutup dengan
kontrol dan pembatasan. Di banyak negara,
korban ditampung di tempat penampungan
tertutup tanpa kebebasan bergerak atau kontak
dengan keluarga selama berbulan-bulan bahkan
bertahun-tahun. Ketika boleh berkomunikasi
sekali pun, sering kali dikendalikan atau dipantau.
Beberapa tempat penampungan memiliki pintu
gerbang, penjaga, tembok tinggi, pagar, pintu
terkunci dan kawat berduri. Tempat
penampungan lainnya secara geografis terisolasi
untuk membatasi akses, serta menghalangi
pelarian. Pembatasan ini umumnya dianggap
perlu karena ada risiko pembalasan dari pelaku,
dan karena korban yang merupakan warga negara
asing tidak memiliki status hukum yang sah untuk
bergerak bebas di negara tujuan, dan/atau untuk
memudahkan akses terhadap korban. saksi untuk
prosedur peradilan pidana.
Tempat penampungan tertutup sering dianggap
sebagai bentuk “pengawasan terlindung” karena
dianggap untuk kepentingan terbaik para korban.
Namun, pembatasan tetap sering diterapkan
bahkan ketika tidak ada masalah hukum dan
keamanan.
Kebanyakan korban di tempat penampungan
tertutup adalah anak-anak yang tinggal untuk
waktu yang lama dalam kondisi yang tidak layak
(misalnya, bersama orang dewasa serta korban
dengan kebutuhan yang berbeda). Mereka sering
berada di negara tujuan dan hidup terpisah dari
anggota keluarganya.

“
”
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Terkurung di tempat penampungan tanpa
berkomunikasi dengan keluarga merupakan
sumber stres dan kecemasan yang cukup besar,
terutama bagi anak-anak. Dalam beberapa
kasus, korban bisa jadi menerima hukuman
atau sanksi ketika mereka melanggar aturan
atau dianggap tidak kooperatif. Banyak korban
yang menolak bahkan melarikan diri dari jenis
bantuan ini karena sifatnya yang mengontrol,
membatasi dan tidak mendukung proses
pemulihan mereka.
Perlindungan dan bantuan paksa. Beberapa
bentuk perlindungan dan bantuan pada
dasarnya dipaksakan. Korban tidak diberikan
informasi lengkap tentang status dan pilihan
mereka, yang berarti persetujuan mereka tidak
berdasarkan pemikiran yang matang.
Pernyataan kesediaan tertulis tidak selalu
diminta atau diperlukan. Sering kali bahkan
tidak ada mekanisme untuk menarik
persetujuan setelah menerima bantuan.
Beberapa korban ditempatkan dalam program
perlindungan, seringnya di tempat
penampungan tertutup, tanpa diberitahu
bahwa mereka memiliki pilihan untuk menolak.
Banyak korban perdagangan orang terpaksa
tinggal di negara tujuan selama beberapa waktu
setelah diperdagangkan. Sering kali hal ini
diperlukan ketika korban¬ menjadi saksi dalam
proses hukum terhadap pelaku yang
memperdagangkan mereka. “Dibantu secara
paksa” untuk jangka waktu yang lama
merupakan sumber stres yang cukup besar bagi
para korban, terutama ketika masa tinggal tidak
disertai dengan layanan dan bantuan yang
sesuai. Mewajibkan korban untuk tinggal di
tempat penampungan dalam waktu lama
menghambat kemajuan pemulihan mereka.
Dampak dari bantuan paksa ini sangat
merugikan anak-anak karena berarti mereka
tidak dapat kembali ke rumah dan keluarga
dalam waktu dekat

“
”

Syarat kerja sama hukum. Banyak korban
tidak menerima perlindungan dan bantuan
yang tergantung pada kerja sama dengan
penegak hukum atau keterlibatan dalam proses
hukum, bahkan ketika mereka berhak atas izin
tinggal, hak untuk bekerja dan layanan lainnya.
Di beberapa negara, pihak berwenang
menggunakan partisipasi korban dalam proses
hukum sebagai syarat untuk mendapatkan
perlindungan dan bantuan . Praktisi sering
tidak menjelaskan dengan jelas terkait
persyaratan tersebut (seperti berapa lama
waktu yang diperlukan) atau hak mereka untuk
menolak. Banyak korban diberitahu atau diberi
kesan bahwa mereka secara hukum diwajibkan
untuk memberikan pernyataan dan kesaksian
melawan pelaku. Beberapa korban menyesal
dibantu karena hal tersebut terkait dengan proses
hukum, yang menurut mereka tidak sesuai dengan
harapan mereka.
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Anak-anak yang diperdagangkan memiliki pilihan
terbatas untuk menolak terlibat sebagai saksi
korban dalam proses hukum, dan keterlibatan
mereka (sering kali di tempat penampungan di
negara tujuan yang jauh dari keluarga) membuat
hal ini semakin membebani, demikian pula
dengan jalur hukum yang diambil (misalnya,
mereka diwajibkan untuk memberikan banyak
pernyataan dan kesaksian, bersaksi di pengadilan
di hadapan pelaku dan/atau proses hukum yang
berlangsung dilaksanakan dalam bahasa yang
tidak mereka mengerti atau pahami).

Penting untuk memastikan bahwa perlindungan dan bantuan yang diberikan tidak bersyarat
dan memenuhi¬ kebutuhan yang disampaikan korban. Korban tidak boleh dipaksa untuk
berpartisipasi dalam proses hukum. Korban perdagangan tidak boleh menghadapi kontrol atau
pembatasan yang mengganggu hak-hak mereka dan harus diberi tahu sepenuhnya tentang
perlindungan dan bantuan, termasuk pembatasan apa pun yang menyertainya. Persetujuan
tertulis harus diperoleh sebelum memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban.

Pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan praktisi yang kurang memadai
Banyak korban menerima layanan bantuan yang
berkualitas tinggi dari praktisi yang terampil,
berpengetahuan dan peka, yang memainkan
peran penting dalam pemulihan mereka. Namun
hal ini tidak selalu terjadi. Tidak semua jenis
perlindungan dan bantuan memiliki standar
yang memadai. Beberapa korban tinggal di
penampungan dengan kondisi yang
menyedihkan dan layanan yang tidak layak.
Layanan lainnya tidak berkualitas baik.
Beberapa korban menerima perawatan medis
yang tidak menyembuhkan penyakit atau cedera
mereka atau layanan konseling yang tidak tepat
dan tidak efektif. Secara keseluruhan, kualitas
perlindungan dan bantuan yang diberikan
kepada korban perlu ditingkatkan. Hal ini
membutuhkan peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan kepekaan praktisi.
Pengetahuan dan keterampilan praktisi. Tidak semua praktisi mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait
perlindungan dan bantuan korban. Banyak yang kurang mendapatkan pelatihan profesional dan akreditasi. Hal ini
sering terjadi karena pendidikan dan pelatihan tersebut tidak tersedia atau tersedia baru-baru ini.
Banyak praktisi hanya menerima pelatihan jangka pendek tingkat dasar atau umum ketika mereka sudah bekerja.
Banyak yang tidak terlatih untuk bekerja secara khusus menangani korban perdagangan orang. Praktisi
membutuhkan alat dan sumber daya untuk mendukung pekerjaan mereka dalam memberikan perlindungan dan
bantuan bagi korban, yang tidak selalu ada di negara mereka.
Berbagai hambatan (termasuk bahasa, akses internet dan biaya percetakan) dapat menghalangi kemungkinan
praktisi mengakses sumber daya dari negara lain.
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Pertimbangan khusus muncul dalam perlindungan dan bantuan terhadap anak-anak yang diperdagangkan
di mana mungkin mereka berbeda usia, tahap perkembangan, jenis kelamin, kebangsaan dan suku serta
mereka dieksploitasi pada berbagai bentuk perdagangan orang. Praktisi dengan pendidikan, pelatihan dan
keterampilan yang dapat menangani anak-anak sangatlah langka di beberapa negara, lembaga atau
organisasi.
Kepekaan praktisi. Beberapa korban
menghadapi perlakuan negatif dan tidak
sensitif dari para praktisi yang bertugas
melindungi dan mendukung mereka.
Termasuk adanya komentar dan sikap yang
tidak sopan dan tidak peka, serta perilaku
diskriminatif oleh praktisi.
Para korban menggambarkan beberapa
praktisi sebagai orang-orang yang “tidak
ramah”, “kasar dan kaku” serta “sombong”.
Banyak korban perempuan yang merasa
didiskriminasi dan dipandang rendah sebagai
“gadis nakal” dan “pelacur”, karena mereka
berasal dari “keluarga yang buruk” atau
karena mereka merupakan “korban”.
Beberapa korban menggambarkan bahwa
terjadi perlakuan yang tidak adil yang
dilakukan oleh praktisi di mana ada korban
yang lebih “disukai” daripada korban yang lain
dan menerima perlakuan dan bantuan yang
lebih baik.
Beberapa korban mengalami pelanggaran
privasi dan kerahasiaan oleh praktisi
(misalnya, melakukan wawancara
penyaringan di tempat terbuka dan di
hadapan orang lain, mendiskusikan kasus
korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan
mereka, mengungkapkan informasi pribadi
korban kepada pers).
Kelalaian, penganiayaan dan
penyalahgunaan . Dalam beberapa kasus,
korban perdagangan diabaikan oleh praktisi
(misalnya, tidak diberikan makanan atau
perawatan pribadi yang memadai, dibiarkan
sendiri untuk waktu yang lama atau
ditampung dalam kondisi kehidupan yang
tidak higienis).
Beberapa korban menghadapi penganiayaan
dan pelecehan oleh praktisi yang ditugaskan
untuk melindungi dan mendukung mereka.
Anak-anak sangat rentan terhadap
penganiayaan dan pelecehan. Beberapa
korban dilecehkan atau diancam secara
verbal. Yang lain dilecehkan secara fisik dan
seksual. Dalam beberapa kasus, korban
dianiaya atau dilecehkan oleh mereka yang
tinggal atau ditahan setelah tragedi
perdagangan orang.

Kelalaian, penganiayaan, dan pelecehan memiliki dampak yang buruk dan menyedihkan pada korban
perdagangan orang karena justru membuat mereka menjadi korban kembali dengan timbulnya stres,
kecemasan, depresi, serta trauma yang berkelanjutan. Hal ini tidak mendukung pemulihan mereka.
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Mempersulit mereka untuk dapat mengendalikan hidup mereka sendiri dan merasa aman. Yang menjadi
kekhawatiran adalah bahwa anak-anak yang diperdagangkan mengalami pelecehan tersebut ketika
tampaknya mereka sedang mendapat perlindungan dan bantuan. Tergantung pada keadaannya, tindakan
praktisi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran profesional atau tindak kejahatan yang
memerlukan penanganan dari pihak berwenang.
Perlu adanya bantuan yang maksimal untuk pemulihan korban serta harus dipantau dan dilakukan
penyesuaian secara rutin termasuk dari sudut pandang korban perdagangan orang. Penting untuk
memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para praktisi yang memberikan perlindungan dan
bantuan kepada korban serta memberikan kesempatan pengembangan profesional secara
berkelanjutan. Penting juga bagi para praktisi untuk peka, menghormati dan mengetahui trauma
yang dirasakan oleh korban ketika berinteraksi dengan mereka serta menjaga privasi dan
kerahasiaan mereka. Kasus tindak kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian, penganiayaan dan
penyalahgunaan harus ditanggapi secara serius dan dilaporkan kepada penegak hukum untuk
meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Pengaduan tentang perbuatan yang tidak baik haruslah
diselidiki dengan hati-hati dan teliti

Kurangnya koordinasi dan rujukan

Rujukan antara dan di dalam beberapa negara diatur dengan baik serta menawarkan perlindungan dan bantuan tanpa
batas bagi korban. Namun secara keseluruhan, terdapat rujukan, koordinasi dan kerja sama yang tidak memadai di
antara badan-badan dan lembaga-lembaga tertentu ketika melakukan rujukan antar negara, dan juga ketika membantu
orang-orang yang diperdagangkan di beberapa negara.
Prosedur dan mekanisme yang ada utamanya fokus
pada saat kepulangan dan tidak memberikan
rujukan untuk pemberian bantuan. Hal ini
membuat para korban tidak terlindungi begitu
mereka meninggalkan negara tujuan atau ketika
mereka kembali ke masyarakat asal mereka.
Beberapa dikirim pulang tanpa pendamping (atau
ke perbatasan) tanpa informasi tentang siapa yang
mungkin dapat mereka hubungi untuk
memperoleh bantuan setibanya di negara asal
mereka. Yang lain hanya diantar ke perbatasan
dengan diberi informasi dasar tentang ke mana
mereka harus pergi dan siapa yang mungkin dapat
membantu.
Koordinasi antara penyedia layanan di negara asal
dan tujuan seringkali sangat minim atau tidak ada
sama sekali terkait layanan apa yang mungkin
bermanfaat untuk kelanjutan perlindungan dan
bantuan Banyak korban tidak dirujuk untuk
mendapatkan layanan bantuan di negara asal
mereka. Bahkan korban yang tinggal di tempat
penampungan untuk waktu yang lama sering kali
tidak dirujuk untuk mendapatkan bantuan begitu
mereka meninggalkan tempat penampungan.
Informasi dan materi tentang perlindungan dan bantuan kurang memadai di masyarakat tempat korban berasal di
mana informasi ini seharusnya berfungsi untuk memberitahukan kepada korban tentang hak dan pilihan mereka
dengan cara yang jelas dan dapat dipahami serta untuk mendukung proses penyampaian rujukan.
Penting bagi para praktisi untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam merujuk korban
perdagangan orang. Harus tersedia perlindungan dan bantuan dari sejak identifikasi awal dan
selama proses penyampaian rujukan, pemulangan, sampai reintegrasi. Para praktisi membutuhkan
informasi tentang pilihan-pilihan perlindungan dan bantuan yang tersedia di negara/daerah asal
korban untuk menyampaikannya kepada korban dan mendukung penyampaian rujukan secara
efektif.
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Layanan perlindungan dan bantuan apa yang tersedia di negara/daerah yang
Anda pilih untuk merujuk korban? Apa informasi kontak mereka? Apa yang dapat
Anda lakukan untuk memperbaiki proses penyampaian rujukan korban ke lembaga
dan organisasi ini?

25

Pedoman untuk Praktisi
Memberikan perlindungan dan bantuan segera kepada semua korban perdagangan orang yang menginginkan dan
membutuhkannya. Bantuan dan perlindungan segera harus mencakup, minimal, tempat tinggal atau perumahan, konseling
dan informasi, perawatan medis, bantuan psikologis, bantuan material, bantuan keuangan dan bantuan hukum, serta pilihan
tempat tinggal dan pekerjaan juga pemulangan secara sukarela dalam kasus warga negara asing.
Perlindungan dan bantuan tidak boleh mengabaikan kategori korban perdagangan orang tertentu (berdasarkan usia,
jenis kelamin, kebangsaan, bentuk eksploitasi atau karakteristik lainnya). Pertimbangkan bagaimana menjangkau korban
perdagangan orang yang kurang terlayani dan mereka yang secara geografis kurang terlayani.
Memberikan perlindungan dan bantuan yang layak kepada korban perdagangan anak, sesuai dengan kerentanan, hak
dan kebutuhan khusus mereka. Kembangkan keterampilan ketika menangani anak-anak dan berupaya memenuhi apa yang
menjadi minat anak dalam semua keputusan yang diambil atas nama mereka.
Memerintahkan petugas untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan bantuan bagi setiap korban
perdagangan orang. Lakukan penilaian kebutuhan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi bantuan khusus apa yang
dibutuhkan oleh setiap korban. Melakukan evaluasi tentang kebutuhan perlindungan korban dari waktu ke waktu dan
memastikan dilakukannya penyesuaian sesuai kebutuhan korban dan apabila terjadi perubahan situasi serta keterlibatan
korban dalam proses hukum.
Memastikan bahwa perlindungan dan bantuan bersifat sukarela, tanpa syarat dan tanpa kontrol atau pembatasan yang
menghalangi hak-hak korban. Berikan informasi lengkap tentang perlindungan dan bantuan, termasuk batasan dan
persyaratan yang ada dan pastikan keputusan korban diambil berdasarkan informasi yang lengkap. Bantuan yang diberikan
tidak boleh mempersyaratkan adanya kerja sama dengan penegak hukum atau proses peradilan pidana.
Memberikan perlindungan dan bantuan yang berpusat pada korban, berdasarkan trauma yang dialami, ramah anak,
peka gender dan sesuai dengan budaya. Pastikan bahwa praktisi telah terlatih untuk melakukan pendekatan ini. Patuhi
pedoman etika dan kode etik profesional dalam memberikan perlindungan dan bantuan termasuk jangan membahayakan
korban, dapatkan persetujuan setelah korban mendapatkan informasi, menjaga kerahasiaan, privasi, keselamatan, rasa
hormat, dan nondiskriminasi. Laporkan apabila terjadi diskriminasi, penganiayaan, dan pelecehan supaya pelaku dapat
mempertanggungjawabkannya.
Kesempatan pengembangan profesional untuk memastikan bahwa semua praktisi yang terlibat dalam pemberian
perlindungan dan bantuan dilatih dan dididik untuk menangani orang dewasa dan anak-anak. Terapkan pada pekerjaan anda,
model, standar, dan panduan praktik yang baik tentang perlindungan dan bantuan bagi korban.
Memberikan informasi yang jelas, komprehensif dan akurat tentang statusnya sebagai korban perdagangan orang
beserta hak-hak yang ia miliki. Perjelas tentang perlindungan dan bantuan apa yang diperlukan dan berikan waktu kepada
korban untuk mencerna informasi tersebut dan untuk membuat keputusan yang matang dan telah dipertimbangkan dengan
cermat. Sesuaikan informasi dengan tingkat pendidikan dan bahasa korban, dan pada kasus anak-anak pertimbangkan pula
usia dan tahap perkembangan mereka. Libatkan korban untuk merancang informasi yang akan disampaikan kepada korban.
Berikan bantuan kepada korban untuk berpikir dan mendapatkan izin tinggal sementara atau tetap, apabila
memungkinkan secara hukum. Memberikan bantuan kepada korban yang tidak dapat kembali pulang karena alasan
keamanan. Memastikan bahwa korban perdagangan orang tidak ditahan, dituntut atau diproses secara hukum karena masuk
atau tinggal secara ilegal di negara tersebut, atau untuk kejahatan yang telah mereka lakukan sebagai akibat langsung dari
perdagangan orang. Melindungi dan membantu korban perdagangan orang tanpa memandang status keimigrasian mereka
atau status lainnya.
Perbaiki proses pengajuan rujukan korban perdagangan orang di dalam negeri dan dalam kaitannya dengan negara
lain. Memberikan informasi kepada korban tentang perlindungan dan bantuan yang tersedia di negara/daerah asal mereka
untuk dapat mendukung rujukan secara efektif. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan praktisi di daerah asal dan tujuan
untuk memperbaiki proses penyampaian rujukan serta perlindungan dan bantuan kepada korban.
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Catatan:

27
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