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Kecuali korban diidentifikasi, mereka tidak dapat dibantu dan dilindungi, begitu pula pelaku 
perdagangan tidak dapat diadili. Terlepas di negara atau dalam konteks mana korban dieksploitasi, 
identifikasi yang efektif memerlukan serangkaian keterampilan dari berbagai pemangku kepentingan 
dalam bidang kontra-perdagangan orang. RSO dengan bangga membuat Panduan Praktisi ini bagi 
seluruh para praktisi Negara Anggota Bali Process, guna mendukung upaya mereka untuk belajar dari 
pengalaman satu sama lain dan meningkatkan identifikasi korban. Panduan ini mendukung upaya yang 
diserukan dalam Deklarasi Menteri Bali Process tahun 2018 untuk memperkuat kerja sama Negara 
Anggota dengan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang dan mencegah 
segala bentuk eksploitasi yang serius.    
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Tentang Panduan Praktisi: Identifikasi Korban Perdagangan 
Orang 
 

 Apa itu Panduan Praktisi 
 
Panduan Praktisi ini menyaring dan menyajikan penelitian dan bukti yang ada tentang identifikasi (dan 
nonidentifikasi) korban perdagangan orang, termasuk tantangan dan kendala yang dapat menghambat 
identifikasi korban serta praktik yang dapat meningkatkannya. Ini adalah bagian dari rangkaian Panduan 
Praktisi NEXUS/RSO: Meningkatkan Identifikasi, Perlindungan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang 
di Asia, dengan berbagi pengetahuan dan panduan mengenai aspek yang berbeda dalam perlindungan 
korban perdagangan orang, yang mencakup: 
 

• Identifikasi korban perdagangan orang 
• Perlindungan dan dukungan 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 bersama oleh NEXUS Institute dan 
Regional Support Office of the Bali Process (RSO). Para Praktisi dari Pemerintah Negara Anggota Bali 
Process yaitu Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam berkontribusi terhadap 
pengembangan panduan ini melalui diskusi meja bundar yang diadakan oleh RSO pada bulan April 2021. 
Proyek ini didanai oleh Departemen Dalam Negeri Australia, melalui RSO. Rangkaian ini tersedia di situs 
web NEXUS Institute dan situs web RSO. 
 

 

Untuk siapa Panduan Praktisi ini 
 
Panduan ini ditujukan bagi praktisi di Negara Anggota Bali Process, serta lebih jauh, berupaya untuk lebih 
baik dalam memahami dan melakukan identifikasi korban perdagangan orang dewasa dan anak.  
Ini termasuk sejumlah praktisi yang terlibat dalam identifikasi dan rujukan korban (misalnya, polisi, jaksa, 
praktisi kesehatan, otoritas imigrasi dan perbatasan, pengawas ketenagakerjaan, pekerja sosial dan staf 
perlindungan anak serta staf tim multi-disiplin (TMD), satuan tugas dan lembaga identifikasi korban). 
Panduan Praktisi ini juga akan berguna untuk pembuat kebijakan yang ditugaskan untuk meningkatkan 
praktik dan prosedur identifikasi korban. 
 

 

Cara menggunakannya 
 
Panduan Praktisi ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengalaman korban dalam 
proses identifikasi serta isu dan tantangan utama dalam melakukan identifikasi korban perdagangan 
orang. Praktisi dapat menggunakan panduan ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang 
identifikasi korban serta menggunakan panduan konkret dan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi 
masalah dan hambatan dalam pekerjaan sehari-hari mereka terkait dengan identifikasi korban. 
 

 
 

 Kata Kunci       Panduan      Catatan      Kiat-kiat 

                                         Pengalaman korban  Tantangan struktural dan institusional 
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Apa itu identifikasi korban?  
 
Identifikasi korban adalah proses, umumnya berupa serangkaian interaksi, di mana seseorang diidentifikasi  

sebagai korban perdagangan orang oleh praktisi terkait. 
Identifikasi mungkin dilakukan secara reaktif (apabila ada 
orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai korban 
perdagangan orang dan meminta bantuan) atau secara proaktif 
(ketika praktisi mengidentifikasi korban perdagangan orang 
dalam bidang pekerjaan mereka). 

 
Seseorang pada awalnya dinilai atau diidentifikasi sebagai 
korban dugaan perdagangan orang, berdasarkan sinyal dan 
indikator yang diketahui dari hasil pengamatan, interaksi dan 
berbicara dengan orang tersebut. Mereka yang setuju kemudian 
dirujuk untuk penilaian lebih lanjut, serta mendapatkan bantuan 
dan perlindungan. Identifikasi formal adalah penetapan resmi 
bahwa seseorang merupakan korban perdagangan orang, yang 
kemudian secara sukarela dirujuk untuk menerima bantuan, 
reintegrasi dan/atau upaya hukum. Ambang batas untuk 
identifikasi korban formal bervariasi dari satu negara ke negara 
yang lain, demikian juga untuk hak dan perlindungan yang 
diberikan kepada korban. 

 
Interaksi pada seluruh tahapan proses 
identifikasi seharusnya berbasis trauma, peka 
terhadap korban, ramah anak, peka gender 
dan sesuai dengan budaya. 

 
Beberapa orang secara resmi akan tidak 
diidentifikasi sebagai korban perdagangan 
orang setelah melalui proses identifikasi awal 
yang menduga mereka sebagai korban. Korban 
seharusnya memiliki hak untuk mengajukan 
banding atas keputusan negatif tersebut, 
meskipun tidak semua negara memiliki aturan 
ini. Apabila orang yang diputuskan bukan 
merupakan korban perdagangan orang tetapi 
memerlukan perlindungan dan bantuan, maka 
harus dirujuk ke otoritas terkait untuk 
mendapatkan perlindungan dan dukungan. 

 
 
Institusi mana yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi 

ditentukan oleh kerangka kerja hukum dan administratif yang berlaku 

serta dapat terdiri dari berbagai praktisi (polisi, jaksa, pekerja sosial, 

praktisi kesehatan, staf perlindungan anak, petugas imigrasi dan 

perbatasan dan pengawas ketenagakerjaan serta staf tim multi-disiplin 

(TMD), satuan tugas dan lembaga identifikasi korban). 

 
 

Sejumlah besar korban perdagangan orang tidak teridentifikasi di 
negara tujuan dan juga saat mereka kembali ke tanah air. Banyak korban menghubungi pihak berwenang di 
berbagai tahapan perdagangan orang tetapi mengalami salah identifikasi (tidak teridentifikasi oleh praktisi) 
atau salah kategori identifikasi (disalahkategorikan sebagai migran gelap atau migran yang diselundupkan atau 
terlibat dalam kegiatan ilegal). Akibatnya, mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan 
bantuan sebagai korban perdagangan orang. 

 
 
 
 

 

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 

 



 3 

 
Beberapa korban perdagangan orang mungkin menghindari identifikasi atau menolak untuk diidentifikasi 

karena berbagai alasan. Mereka yang awalnya menolak untuk diidentifikasi dan mendapatkan bantuan dapat 

berubah pikiran di kemudian hari dan seharusnya memiliki opsi untuk diidentifikasi dan dibantu. Hal ini mungkin 

berbeda di setiap negara. 

Identifikasi mungkin berbeda dalam kasus anak-anak yang diperdagangkan, yang dikenakan kewajiban 

perlindungan tambahan. Mereka yang tampak seperti anak-anak harus dianggap sebagai anak sampai ditentukan 

sebaliknya. Proses identifikasi untuk anak-anak perlu menghubungi dan melibatkan otoritas perlindungan anak 

terkait (biasanya pekerja sosial negara) dan menerapkan serangkaian upaya perlindungan dan pendekatan yang 

spesifik. Apabila seorang anak tidak dinilai sebagai korban perdagangan orang, mereka harus tetap dirujuk ke 

lembaga perlindungan anak untuk mendapatkan perlindungan dan memenuhi kebutuhan serta memahami 

kerentanannya. 

 
Beragam Jalur identifikasi yang dialami oleh korban perdagangan orang 

 
 

 
 
 
 

Korban keluar dari 

situasi perdagangan 

orang 

 

Korban diidentifikasi 
sebagai korban 

perdagangan orang 
 

 

 

 

Korban diidentifikasi 
sebagai korban 

perdagangan orang 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Korban ditawari 
perlindungan 
dan bantuan 

khusus-TPPO 

Korban tidak ditawari 
perlindungan dan 

bantuan khusus-TPPO 

Korban 
dikriminalisasi, 

ditahan, dideportasi 

Korban tidak 
ditawari 

perlindungan dan 
bantuan umum 

Korban ditawari 
perlindungan dan 

bantuan umum 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Korban 

menerima 

perlindungan 

dan bantuan 

umum 

Korban menolak 

perlindungan 

dan bantuan 

umum 

Korban 

menerima 

perlindungan 

dan bantuan 

khusus-TPPO 

Korban menolak 

perlindungan 

dan bantuan 

khusus-TPPO 

Korban tidak 

dilindungi dan 

dibantu 
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Berbagai jalur identifikasi, perlindungan dan reintregasi yang dialami oleh korban perdagangan orang.  

 

 

Korban keluar dari 
situasi  

perdagangan 
orang 

 

Diidentifikasi 
sebagai korban 
perdagangan  

orang 

Tidak 
diidentifikasi 

sebagai korban 
perdagangan 

orang 
 

Korban 
ditawari 
bantuan 

khusus TPPO  
 

Korban dibantu 
untuk pulang 

Korban 
dideportasi atau 

pulang atas 
keinginan 

sendiri 

Korban 
dibantu untuk 

reintegrasi 

Korban tidak 
dibantu untuk 

reintegrasi 

Korban 
berintegrasi di 

negara atau 
komunitas baru 

Korban tidak 
ditawari 
bantuan 

khusus TPPO-
atau umum 

Korban 
ditawari 

bantuan umum 
atau khusus 

TPPO 

Korban 
dikriminalisasi, 

ditahan dan/atau 
dideportasi 

Korban tidak 
ditawari-
bantuan 

khusus TPPO 
atau umum 

Korban 
ditawari 
bantuan 
umum 

Korban 

menolak 

bantuan 

umum 

Korban 

menolak 

bantuan 
Korban 

menerima 

bantuan 

umum 

Korban 

menerima 

bantuan 

khusus TPPO  
Korban 

menerima 

bantuan 

Korban 

menolak 

bantuan 

khusus TPPO 
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Kewajiban hukum dalam 
identifikasi korban perdagangan 
orang 
Identifikasi korban perdagangan orang dijamin 
dalam beberapa instrumen internasional dan 
regional, yang mungkin relevan untuk hukum dan 
kebijakan domestik. 

Hukum dan pedoman internasional  

Protokol Perdagangan Orang PBB (2000) 
menawarkan definisi pertama perdagangan orang 
yang disepakati dan menyerukan kepada negara-
negara pihak untuk menerapkan langkah-langkah 
untuk mengkriminalisasi perdagangan orang (Pasal 
5) dan membantu serta melindungi korban 
perdagangan orang (Pasal 6). 

Rekomendasi Prinsip dan Pedoman Hak Asasi 
Manusia dan Perdagangan Orang UNOHCHR (2002) 
menekankan pentingnya alat identifikasi dalam 
bentuk tertulis dan seruan kepada negara-negara 
untuk mempertimbangkan pengembangan alat 
tersebut guna memungkinkan identifikasi secara 
cepat dan akurat dari orang yang diperdagangkan 
dan untuk melatih otoritas terkait aplikasi dari alat 
ini (Pedoman 2), memberikan pertimbangan khusus 
untuk identifikasi anak yang diperdagangkan 
(Pedoman 8). 

UNICEF Pedoman Perlindungan Korban 
Perdagangan Anak (2006) seruan kepada negara-
negara untuk mengembangkan dan mengadopsi 
prosedur yang efektif untuk identifikasi cepat bagi 
anak-anak yang diperdagangkan (Pedoman 3.1).  

 PBB Konvensi Hak Anak  (1989) seruan bagi 
perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, 
ekonomi dan seksual (Pasal 32, 34, 36) termasuk 
upaya identifikasi, pelaporan, pelimpahan, 
investigasi, penanganan dan tindak lanjut kasus 
penganiayaan anak (Pasal 19). 
 
Hukum dan pedoman regional  

 ASEAN Konvensi Menentang 
Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan 
Anak (ACTIP) mewajibkan negara anggota untuk 
membuat panduan atau prosedur nasional untuk 
identifikasi perdagangan orang yang tepat serta 
untuk memastikan bahwa negara-negara saling 
mengakui keputusan akan identifikasi (Pasal 14). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rencana Aksi ASEAN Melawan 
Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan 
Anak (2012) menyerukan kepada negara-negara 
anggota untuk memanfaatkan pedoman regional 
yang ada dan mengembangkan atau memperkuat 
pedoman nasional untuk identifikasi korban 
perdagangan orang, termasuk menerapkan langkah-
langkah yang tepat dan nondiskriminatif yang 
membantu untuk mengidentifikasi korban 
perdagangan orang di antara kelompok-kelompok 
yang lebih rentan terhadap perdagangan orang. 

 ACWC Gender-Sensitive Guidelines 
(2016) menyatakan bahwa korban yang patut 
diduga harus diperlakukan sebagai korban kecuali 
ada penetapan lain; bahwa anak yang patut diduga 
harus dianggap sebagai anak sampai ditentukan 
sebaliknya; dan menekankan pentingnya intervensi 
yang berpusat pada korban dan peka gender. 

Pedoman dan Prosedur Regional ACWC 
untuk Mengatasi Kebutuhan Korban TPPO, 
khususnya perempuan dan anak (2018) 
menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN 
untuk mengadopsi definisi yang jelas tentang 
perdagangan orang; melakukan identifikasi korban 
secara cepat dan akurat; saling mengakui keputusan 
akan identifikasi; merujuk korban yang 
diidentifikasi; dan menawarkan langkah-langkah 
khusus dalam identifikasi dan rujukan anak-anak. 

Indikator Umum Perdagangan Orang dan 
Bentuk Terkait Eksploitasi COMMIT-ASEAN dan 
Identifikasi Korban dan Mekanisme Rujukan: 
Panduan Umum untuk Sub-Wilayah Mekong Raya 
COMMIT (2016) menawarkan panduan tentang 
identifikasi termasuk indikator yang disepakati. 

Dewan Eropa Konvensi Aksi Melawan 
Perdagangan Orang (2005) memberikan langkah-
langkah terperinci tentang identifikasi korban, 
termasuk langkah-langkah khusus untuk identifikasi 
korban perdagangan anak. 

Uni Eropa Arahan 2011/36/EU (2011) secara 
khusus menyerukan pengembangan indikator 
umum untuk identifikasi korban perdagangan orang 
di Uni Eropa. 
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Isu dan tantangan dalam identifikasi korban perdagangan orang 

 
Isu dan tantangan yang dihadapi di pusat identifikasi korban perdagangan orang berkisar pada dua tema utama: 

 
• Pengalaman identifikasi korban perdagangan orang 
•  Tantangan struktural dan institusional dari identifikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengalaman identifikasi korban    Tantangan struktural dan institusional 
perdagangan orang      dari identifikasi 

 
 

• Rasa takut terhadap pelaku perdagangan  

dan pihak berwenang 

• Dampak fisik dan psikologis dari perdagangan 

orang 

• Identifikasi tidak menawarkan apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan korban 

• Norma budaya dan kendala bahasa 

 

• Sifat tersembunyi dari perdagangan orang 

• Bias, asumsi, dan kesalahpahaman praktisi 

• Pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan 

praktisi yang kurang memadai 

• Akses terhadap informasi tentang perlindungan 

dan rujukan 

• Kurangnya alat dan prosedur untuk identifikasi 

korban 

• Kendala geografis dan praktis untuk melakukan 

identifikasi 

 
Isu dan tantangan ini saling berkaitan dan praktisi sering kali harus mengatasi berbagai tantangan dalam upaya 

mereka untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang. Isu bersifat spesifik sesuai konteks dan dapat 

berubah dari waktu ke waktu (misalnya, selama hidup sebagai korban perdagangan orang, pelaku perdagangan 

mengubah strategi dan taktik mereka sehingga kapasitas institusi dan praktisi yang terlibat dalam identifikasi 

korban juga harus turut berkembang).
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Pengalaman identifikasi korban perdagangan orang  
 
 

 Rasa takut terhadap pelaku perdagangan dan pihak berwenang 

Korban pada umumnya takut pada saat identifikasi, baik di hadapan pelaku perdagangan orang maupun pihak 

berwenang. Ketakutan menyebabkan banyak korban menghindari identifikasi atau menyangkal setelah 

diidentifikasi. Anak-anak mungkin sangat takut dan dikendalikan oleh pelaku perdagangan, ditambah persepsi 

mereka terhadap pihak berwenang dan proses identifikasi. 

 

Intimidasi, ancaman, kendali dan kekerasan oleh 

pelaku perdagangan. Pelaku perdagangan 

menggunakan strategi berbeda guna menghentikan 

korban untuk mencari bantuan termasuk 

mengendalikan korban, mengancam dan menganiaya 

mereka, menahan upah dan dokumen serta 

menggunakan jeratan utang. Pelaku perdagangan 

biasanya mengendalikan atau membatasi kontak 

antara korban dengan orang lain di semua tahapan 

perdagangan orang. Korban mungkin harus tinggal di 

pusat pelatihan pekerja migran sebelum 

keberangkatan dengan pergerakan yang dibatasi. 

Mereka biasanya diawasi secara ketat selama 

perjalanan dan setibanya di tempat tujuan. Saat 

diperdagangkan, banyak majikan/pelaku eksploitasi 

mengisolasi dan mengendalikan korban perdagangan, 

menjaga mereka supaya tidak terlihat oleh orang lain 

dan membatasi kontak mereka dengan orang lain. 

Pelaku perdagangan sering kali menemani korban 

saat di tempat umum dan menentukan dengan siapa 

saja mereka boleh berinteraksi. 

 

Banyak korban menyangkal atau menghindari 
identifikasi karena merasa takut terhadap pelaku 
perdagangan. Korban perdagangan mungkin 
diintimidasi, diancam, dipaksa dan dianiaya oleh orang 
atau agensi saat diperdagangkan maupun saat sudah 
pulang. Beberapa korban perdagangan takut teman 
kerjanya akan menjadi korban pembalasan dari pelaku 
perdagangan apabila mereka melarikan diri atau 
melapor kepada polisi. 

 
Pelaku perdagangan juga menanamkan rasa takut akan 
pihak berwenang, mereka memperingatkan korban 
bahwa korban akan ditangkap, dipenjara dan dideportasi 
jika mereka bekerja sama dengan pihak berwenang, yang 
dalam beberapa hal, mungkin benar. Setelah keluar dari 
perdagangan orang, beberapa korban takut bahwa 
keputusan mereka untuk bersedia diidentifikasi atau 
dibantu akan dianggap oleh pelaku perdagangan sebagai 
bentuk kerja sama dengan pihak berwenang.  
 
Pelaku perdagangan menahan bayaran dan dokumen 

untuk mencegah korban meminta untuk atau 

menerima identifikasi. Banyak korban yang tidak 

dibayar berbulan-bulan dan bertahun-tahun tetapi 

merasa tidak mampu untuk melarikan diri karena janji 

bahwa mereka akan dibayar nantinya. Beberapa 

korban menerima

“

”
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sedikit upah, yang mungkin mereka nilai lebih baik 
daripada tidak sama sekali. Pelaku perdagangan 
biasanya menyita dokumen identitas korban dan 
sertifikat profesi untuk mencegah korban melarikan 
diri. Mereka juga mengancam pekerja untuk 
memasukkan mereka ke daftar hitam, sehingga 
mereka akan kesulitan untuk mendapatkan 
pekerjaan di masa mendatang. 
 
Pelaku perdagangan juga membuat dan 
memanipulasi utang untuk mencegah korban 
meminta atau menerima bantuan . Banyak korban 
berutang pada agen perekrutan atau pelaku 
perdagangan dan utang ini kemudian digunakan 
untuk mencegah korban membatalkan 
keberangkatan atau untuk mencegah mereka 
melarikan diri saat dieksploitasi. Sering kali utang 
bertambah karena pelaku perdagangan memaksa 
korban untuk membayar makanan dan biaya hidup 
yang yang dihargai berlipat-lipat dan “denda” untuk 
dugaan pelanggaran. 

 
Penangkapan, penahanan, deportasi, kriminalisasi 

oleh pihak berwenang. Banyak korban perdagangan 

orang memiliki pengalaman negatif dengan pihak 

berwenang sebelum menjadi korban perdagangan 

serta saat diperdagangkan, termasuk tidak 

dipercaya sebagai korban, dikriminalisasi dan 

bahkan dianiaya. Beberapa memiliki pengalaman 

yang sangat buruk dan mungkin sangat takut pada 

pihak berwenang. Akibatnya, mereka sering tidak 

mempercayai petugas yang menyaring mereka 

sebagai korban perdagangan orang atau percaya 

bahwa mereka akan dilindungi jika teridentifikasi. 

Banyak juga yang meragukan tawaran bantuan yang 

diberikan kepada mereka. Banyak korban 

perdagangan menghindari deteksi oleh pihak 

berwenang, karena takut ditangkap, ditahan 

dan/atau dideportasi. 

  
Ditangkap dan dipenjarakan adalah hal yang menakutkan, membuat stres, dan membuat trauma. Dalam beberapa 
kasus, korban perdagangan dianiaya di dalam tahanan. Ditahan atau dikriminalisasi juga berdampak pada 
bagaimana keluarga korban memandang dan menerima mereka karena mereka sering disalahartikan sebagai 
penjahat daripada korban. Korban juga khawatir tentang deteksi begitu mereka kembali ke rumah, takut 
dikenakan denda atau ditangkap karena melakukan migrasi secara ilegal atau diharuskan untuk menjalani proses 
hukum. 

 

Untuk melakukan identifikasi secara proaktif, praktisi memerlukan informasi terkini tentang 
bagaimana pelaku perdagangan mengendalikan korban dan mengelabuhi identifikasi. Penting 
juga untuk memahami keputusan yang diambil oleh korban terkait identifikasi dan bantuan 
serta mengembangkan strategi untuk meredakan ketakutan korban. Praktisi juga memerlukan 
informasi, alat dan pelatihan untuk dapat secara efektif dan sensitif menyaring korban 
perdagangan orang dan menghindari kesalahan mengidentifikasi korban sebagai migran gelap 
atau terlibat dalam tindakan ilegal. Memahami pengalaman buruk korban dengan pihak 
berwenang dapat membantu praktisi dalam pekerjaan mereka. Menggunakan teknik berbasis 
trauma, termasuk memberikan keyakinan kepada korban bahwa mereka aman, dapat 
membantu mengatasi ketakutan dan ketidakpercayaan korban. 

 
 
 
 

“

”
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 Dampak fisik dan psikologis dari perdagangan orang 

Eksploitasi memiliki dampak yang parah dan 
negatif bagi kesejahteraan fisik dan psikologis 
korban perdagangan. Hal ini, pada gilirannya, 
mempengaruhi perasaan dan keputusan mereka 
saat identifikasi. Anak-anak yang 
diperdagangkan sangat dirugikan oleh dampak 
fisik, psikologis dan emosional dari perdagangan, 
meskipun hal ini berbeda menurut usia dan 
tahap perkembangan serta sifat dan lamanya 

mereka diperdagangkan. 
 
Dampak Fisik. Banyak korban yang sakit parah dan 
terluka parah sebagai akibat dari perdagangan 
(misalnya, karena kondisi hidup dan kerja yang 
berbahaya dan tidak sehat, kekurangan makanan 
dan perawatan medis, konsumsi alkohol dan/atau 
narkotika, kekerasan fisik dan seksual, terpapar 
infeksi seksual yang menular). Menjadi tidak sehat 
secara fisik dapat berarti korban menghindari 
identifikasi karena takut ditangkap dan berharap 
bahwa mereka akan menemukan pengobatan atau 
cara untuk pulih. 

  
Dampak psikologis. Korban juga menderita 
banyak dampak psikologis dan emosional dari 
perdagangan termasuk gejala gangguan stres 
pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, 
harga diri rendah, kurang percaya diri, 
gangguan makan, menyakiti diri sendiri, 
berpikir untuk bunuh diri, penyalahgunaan zat 
terlarang dan kemarahan serta dorongan untuk 
melawan. Banyak korban mengalami masalah 
ingatan dan mungkin tidak dapat mengingat 
kejadian yang perlu diketahui oleh praktisi 
untuk mengidentifikasi mereka. Mereka 
mungkin merasa takut, bingung, mengalami 
disorientasi dan tidak dapat memahami 
identifikasi dan apa yang ditawarkan kepada 
mereka. Mereka kemudian tidak dapat 
membuat keputusan yang tepat untuk 
menerima identifikasi dan bantuan. Banyak 
korban menderita trauma kompleks yang 
menghambat kemampuan atau kemauan 
mereka untuk mengungkapkan pengalaman 
selama diperdagangkan. 

  
 
 
Korban merasa tidak nyaman, malu dan merasa hina karena telah ditipu dan dijadikan korban perdagangan orang. 
Beberapa merasa malu dengan hal yang dipaksakan untuk mereka lakukan saat diperdagangkan (misalnya, 
bermigrasi secara ilegal, menggunakan dokumen palsu, terlibat dalam aktivitas seksual atau kegiatan kriminal). 
Banyak korban yang malu karena gagal mendapatkan uang dan memiliki utang banyak karena bermigrasi. 
Kecemasan para korban dapat diperburuk ketika ada orang lain dalam komunitas mereka yang berhasil 
bermigrasi dan mengirimkan uang hasil kerjanya. 
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Beberapa orang yang diperdagangkan menghindari dan 
menolak identifikasi (dan, terlebih, menerima bantuan) 
karena mereka tidak ingin distigmatisasi dan 
didiskriminasi sebagai korban perdagangan dalam 
keluarga atau komunitas mereka. Banyak korban tidak 
memberitahu siapa pun tentang fakta bahwa mereka 
diperdagangkan. 
 
Beberapa korban perdagangan tidak mau membicarakan 
pengalaman mereka sehingga menolak untuk dilibatkan 
dalam prosedur identifikasi. Beberapa mungkin 
meminta identifikasi dan bantuan begitu mereka pulih 
dari guncangan awal dan mulai membuat keputusan 
tentang hidup mereka, termasuk menyadari kebutuhan 
akan bantuan. Pengungkapan sering terjadi di kemudian 
hari, setelah korban mampu memahami dan 
mempercayai praktisi dan juga stabil secara psikologis 
dan emosional. 
 

Penting bagi praktisi untuk memahami dampak fisik dan psikologis perdagangan orang terhadap 
korban, termasuk bagaimana hal itu mengganggu ingatan, pemahaman dan keputusan 
identifikasi. Memahami kekhawatiran dan reaksi korban (misalnya, kebingungan, 
ketidakpercayaan, rasa malu, takut) akan membantu praktisi dalam proses identifikasi dan 
rujukan. Pendekatan berbasis trauma, peka terhadap korban, ramah anak, peka gender dan 
sesuai dengan budaya meningkatkan pengalaman identifikasi korban dan mengarah pada hasil 
identifikasi yang lebih baik. Korban lebih mampu mempercayai dan merasa nyaman dengan 
praktisi yang peka terhadap perasaan dan kekhawatiran mereka. 

 

Identifikasi tidak menawarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan korban 

Setelah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, mereka tidak selalu mendapatkan hal yang diinginkan dan 
dibutuhkannya dalam kehidupannya setelah mereka terbebas dari perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, hal 
ini menyebabkan korban menghindari atau menolak identifikasi. 

 
Tidak lantas mendapatkan bantuan atau pilihan 
yang lebih baik. Ketika penentuan identifikasi formal 
tidak mengarah pada rujukan dan bantuan, ini berarti 
identifikasi tidak memberi manfaat kepada korban dan 
justru membuat mereka setidaknya terpapar pada 
ketidaknyamanan yang tidak perlu dan prosedur 
penyaringan yang membuat stres dan, yang lebih buruk 
lagi, membahayakan kesejahteraan fisik dan mental 
mereka. Ketika identifikasi kemudian tidak 
ditindaklanjuti dengan bantuan, maka tidak ada 
untungnya bagi korban untuk diidentifikasi. 

 
Identifikasi juga tidak selalu memberikan korban situasi 
yang lebih baik. Beberapa korban memilih untuk tetap 
berada dalam situasi eksploitatif karena mereka dapat 
memperoleh uang dan diidentifikasi sebagai korban 
perdagangan merusak hal tersebut. Beberapa korban 
mencoba bernegosiasi untuk dapat keluar dari 
perdagangan dan identifikasi justru menghambat 
rencana mereka. Beberapa korban perdagangan juga 
merupakan pencari suaka dan mungkin menghindari 
identifikasi sebagai korban perdagangan. 

 
 
Merujuk pada bantuan wajib dan kerja sama 
peradilan pidana. Identifikasi dapat merujuk pada 
bantuan wajib, untuk jangka waktu yang panjang, tinggal 
di tempat penampungan yang tertutup, jauh dari 
keluarga, dan tanpa pilihan untuk dapat bekerja. 
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Beberapa korban memilih untuk dideportasi sebagai 
migran gelap daripada dibantu secara paksa dengan cara 
ini. Identifikasi juga sering kali mengharuskan mereka 
menjadi saksi korban dalam proses peradilan pidana, hal 
ini menyebabkan banyak korban menolak identifikasi, 
meskipun ini berarti menolak bantuan.  

 
Pihak berwenang mungkin “mendorong” atau bahkan 
menekan para korban untuk menjadi saksi, tanpa 
menjelaskan detailnya dan menjelaskan bahwa korban 
memilik hak untuk menolak. Di beberapa negara, hak-
hak korban (termasuk izin tinggal sementara) mungkin 
bergantung pada kerja sama dalam penyelidikan dan 
penuntutan perdagangan orang, di mana sering kali 
korban tidak ingin terlibat. Sering kali bantuan ini juga 
hanya bersifat sementara dan tidak menawarkan solusi 
jangka panjang.  
 
Bantuan bukanlah yang dibutuhkan atau diinginkan 
korban. Beberapa korban perdagangan orang mampu 
mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak 
membutuhkan bantuan. Korban lain dapat mengandalkan 
jenis dukungan lain dalam pemulihan dan reintegrasi 
mereka (misalnya, dari keluarga, teman, komunitas, 
organisasi keagamaan, dan layanan lainnya). Dalam kasus 
seperti itu, mungkin tidak ada keuntungan (dan lebih 
banyak kerugian) untuk diidentifikasi sebagai korban 
perdagangan orang. Korban juga menganggap tidak ada 
insentif bagi mereka ketika bantuan yang tersedia tidak 
sesuai dengan kebutuhannya (misalnya, tidak sesuai 
dengan kebutuhan khusus yang diperlukan setiap orang) 
atau ditawarkan dalam format yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan pribadi dan situasi keluarga (misalnya, 
ditempatkan di penampungan untuk jangka waktu yang 
lama, jauh dari keluarga, tidak dapat bekerja). 
 
Tidak menganggap diri sebagai korban. Beberapa orang  
tidak menganggap diri mereka sebagai korban. Bagi sebagian 
orang, ini karena mereka berasal dari lingkungan di mana  
eksploitasi merupakan hal yang wajar dan kurangnya  
perlindungan terhadap tenaga kerja. Perdagangan orang  
tidak terlalu berbeda dari pengalaman migrasi atau kerja  
mereka sebelumnya.  

 
 
Korban lain mengakui eksploitasi yang mereka alami tetapi menganggap diri mereka hanya “tidak beruntung” bukan 

korban. Beberapa dari mereka tidak merasa sebagai korban perdagangan orang karena mereka secara aktif bermigrasi 

dan tidak mengalami kerentanan atau pun situasi sebagai korban. Banyak dari mereka yang menyadari bahwa 

situasinya sulit tetapi menganggap itu sebagai bagian dari cara untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Bagi 

beberapa korban, disebut atau dipandang sebagai korban merupakan hal yang berlebihan dan tidak nyaman.  

 

Meskipun mereka menyadari situasi yang  

dihadapi eksploitatif, tetapi identifikasi tidak selalu  

menawarkan alternatif yang lebih baik. Persepsi akan  

eksploitasi bergantung pada perbandingan situasi yang 

dihadapi oleh orang lain. 

Identifikasi mungkin tidak dipandang sebagai hal  

positif bagi mereka yang kondisi materinya saat  

diperdagangkan lebih baik daripada di rumah 

Atau yang setelah identifikasi, situasinya tidak  

akan membaik. 

 

 

 

“
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Pengetahuan praktisi tentang berbagai kekhawatiran dan pertimbangan korban terkait 
identifikasi akan membantu mereka untuk menawarkan pilihan dan kesempatan yang 
dapat memenuhi kebutuhan mereka. 

Praktisi perlu memahami bagaimana orang-orang yang diperdagangkan memandang 
pengalaman dan kebutuhan mereka termasuk mengapa hal tersebut dapat menyebabkan 
mereka menolak identifikasi. 

 

 
Kekhawatiran apa yang mungkin dimiliki oleh korban perdagangan orang 
terkait identifikasi? Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Norma budaya dan kendala bahasa 

Penting untuk mempertimbangkan bagaimana 
budaya dan bahasa membentuk persepsi korban 
akan proses identifikasi dan kemauan mereka 
untuk diidentifikasi dan dibantu. Budaya 
membentuk persepsi korban akan situasi selama 
dan setelah diperdagangkan serta keputusan 
mereka tentang identifikasi. Misalnya, budaya 
dan norma sosial memengaruhi persepsi tentang 
apa yang dimaksud dengan eksploitasi dan 
pelecehan serta apa yang dimaksud dengan 
lingkungan kerja yang “normal”. Dalam beberapa 
kasus, norma budaya (merasa bertanggung jawab 
kepada keluarga dan komunitas) dapat berarti 
bahwa eksploitasi adalah hal yang wajar selama 
mereka dapat memenuhi kewajiban mereka 
kepada anak atau orang tua. 
 
Budaya juga membentuk norma berperilaku (bagi pria dan wanita, dewasa dan anak-anak), merasa bahwa 
mendiskusikan topik yang sensitif (misalnya, kekerasan seksual, toleransi terhadap kekerasan), keyakinan akan 
takdir, semua hal tersebut dapat menghambat diungkapkannya pengalaman perdagangan kepada praktisi.  
 
Kendala bahasa dapat menghambat identifikasi, di mana 

korban perdagangan orang sering kali tidak mampu 

memahami apa yang terjadi dan apa yang dapat dilakukan 

oleh praktisi untuk membantu mereka. Bagi praktisi, 

kendala bahasa dapat memengaruhi kemampuan untuk 

menerapkan indikator dan menilai apakah korban sudah 

diperdagangkan dan intervensi apa yang mereka 

butuhkan. Hal ini semakin nampak pada kasus anak yang 

memiliki literasi bahasa yang berbeda-beda, begitu juga 

dengan pemahamannya, terutama yang berkaitan dengan 

topik rumit. 
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Penerjemah tidak selalu tersedia, terjangkau atau peka dalam melakukan pendekatan kepada korban, hal ini 
berdampak pada pengalaman identifikasi dari korban tersebut. Beberapa praktisi mengandalkan mereka yang 
menemani korban (sering kali pelaku perdagangan orang) untuk menerjemahkan, sehingga menyebabkan 
kesalahan identifikasi. 

 

Pengetahuan praktisi tentang berbagai kekhawatiran dan pertimbangan korban terkait 
identifikasi akan membantu mereka untuk menawarkan pilihan dan kesempatan yang dapat 
memenuhi kebutuhan mereka. 
Praktisi perlu memahami bagaimana orang-orang yang diperdagangkan memandang 
pengalaman dan kebutuhan mereka termasuk mengapa hal tersebut dapat menyebabkan 
mereka menolak identifikasi. 

 

 
Kendala budaya dan bahasa apa yang pernah anda hadapi dalam identifikasi 
korban? Apa yang dapat anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut di masa 
mendatang? 
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Pedoman untuk Praktisi 

Pelajari bagaimana pelaku perdagangan memblokir identifikasi dan mengembangkan strategi proaktif untuk 
menjangkau korban. Menilai bagaimana pelaku perdagangan mengendalikan korban dan mengambil langkah-langkah 
untuk memitigasi kendali, termasuk membahas kekhawatiran dan ketakutan secara langsung dengan korban. Pahami 
bagaimana ancaman dan kekerasan yang dilakukan pelaku perdagangan membuat korban berupaya menghindari atau 
menolak identifikasi dan bicaralah dengan korban tentang apa yang dapat dilakukan untuk melindungi mereka. 

 
Pelajari tentang dampak perdagangan dan trauma pada korban termasuk bagaimana hal tersebut menggangu 
ingatan, pemahaman dan pengambilan keputusan mereka. Pahami bagaimana ketakutan dan trauma 
memengaruhi apa yang dapat dan ingin dibagikan oleh korban kepada Anda saat identifikasi. Menyadari adanya 

ketakutan dan kekhawatiran dari korban serta ancaman dan kekerasan yang dialami mereka saat berada di bawah 
kendali pelaku perdagangan dan, dalam beberapa kasus, di bawah kendali pihak berwenang.  Peka terhadap pengalaman 
buruk korban di masa lalu dengan pihak berwenang dan yakinkan bahwa mereka aman, dilindungi dan didukung. 

 
Pahami perasaan malu dan hina yang dimiliki oleh korban karena telah diperdagangkan dan yakinkan bahwa 
mereka tidak bersalah. Memahami ketakutan korban akan diskriminasi dan stigmatisasi dari keluarga dan 

komunitasnya. Mengetahui bahwa pengungkapan sering memerlukan waktu dan korban hanya akan mengungkapkan 
pengalaman perdagangan mereka kepada Anda setelah beberapa saat dan setelah kepercayaan terbangun. 
 

Pahami bahwa identifikasi anak-anak yang diperdagangkan melibatkan kerentanan khusus dan memerlukan 
tindakan dan perlindungan tambahan, termasuk wawancara yang ramah anak dan menganggap korban masih 
berada di bawah umur sampai terbukti sebaliknya. 
 
Mengambil langkah-langkah untuk menghindari mereka kembali menjadi korban dan mengalami trauma 
termasuk dengan mengendalikan siapa saja yang berkontak dengan korban perdagangan orang saat identifikasi 

dan menghindari bebeberapa kali wawancara secara berulang. Menerapkan pengamanan dan perlindungan tambahan 
untuk anak-anak yang diperdagangkan. 

 
Memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami kepada korban menggunakan bahasa dan format yang dapat 
mereka pahami sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang berdasar. Sesuaikan informasi tentang 

identifikasi dan bantuan agar dapat diakses oleh berbagai korban perdagangan, termasuk anak-anak. 
 
Memahami bahwa identifikasi dan bantuan tidak selalu memenuhi kebutuhan korban dan tidak semua 
korban akan menerima identifikasi. Bangun pemahaman tentang kebutuhan bantuan korban yang berbeda dan 

bekerja dengan penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan ini sehingga mereka memiliki insentif untuk 
diidentifikasi. 

 
Peka saat berinteraksi dengan korban, termasuk ketidaknyamanan mereka untuk berbicara mengenai eksploitasi 
yang mereka alami. Pelajari tentang pendekatan berbasis trauma, peka terhadap korban, ramah anak, peka 
gender dan sesuai dengan budaya serta menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan Anda untuk 

mengidentifikasi dan merujuk korban perdagangan orang. Memberikan waktu dan ruang yang diperlukan oleh korban 
untuk mengungkapkan pengalaman mereka termasuk pada tahap selanjutnya jika diperlukan. 

 
Mengidentifikasi penerjemah yang berkualitas dan peka serta memastikan bahwa mereka paham (terlatih) akan 
pendekatan berbasis trauma untuk mewawancarai korban perdagangan orang. Identifikasi hambatan budaya 

untuk melakukan identifikasi dan atasi hal ini menggunakan alat, praktik dan prosedur identifikasi. Libatkan mediator 
budaya untuk meningkatkan identifikasi. 

 
 
Pastikan bahwa informasi pribadi korban dirahasiakan dan privasi mereka tetap dihormati 

selama identifikasi dan rujukan. Wawancara harus dilakukan di tempat yang aman dan tertutup. 
 
Pastikan bahwa korban perdagangan tidak dihukum atas kejahatan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari 
perdagangan orang. Antisipasi potensi kesalahan identifikasi; hati-hati menyaring orang-orang yang mungkin 

sekilas tidak tampak sebagai korban perdagangan orang  
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Tantangan struktural dan institusional dari identifikasi korban 
 
 

Sifat tersembunyi dari perdagangan orang 

Banyak korban perdagangan orang yang dipaksa bekerja 

dan tinggal di lokasi tersembunyi atau terisolasi, bahkan 

terkadang dikurung dan tanpa kebebasan bergerak. 

Mereka sering “tidak terlihat” dan kontak mereka dengan 

orang lain umumnya terbatas dan diawasi dengan ketat. 

Hal ini terjadi pada korban perdagangan tenaga kerja 

(misalnya, bekerja di pabrik, berlayar menangkap ikan, 

bekerja di perkebunan, pekerjaan rumah tangga) serta 

perdagangan untuk eksploitasi seksual, kawin paksa, 

mengemis, kenakalan, dan kegiatan kriminal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan demikian, sejauh mana korban “tidak 
terlihat” oleh pihak berwenang sangat berbeda 
dari satu korban dengan korban lain, serta 
dipengaruhi oleh bentuk perdagangan dan 
lokasi di mana mereka dieksploitasi. 
 
 
 

Dan meskipun disembunyikan dapat 
menyamarkan identifikasi, terlihat oleh pihak 
berwenang pun tidak menjamin bahwa korban 
akan diidentifikasi. Beberapa korban bekerja di 
area yang dapat terlihat jelas oleh pihak 
berwenang dan mereka dapat bergerak leluasa 
tetapi tetap tidak teridentifikasi. 
 

 

Tempat kerja dengan akses yang 
dikendalikan secara ketat 

 

 xxvii 
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Praktisi membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana berbagai bentuk 
perdagangan terjadi dan di mana korban dieksploitasi. Penting bagi praktisi untuk 
mengidentifikasi lokasi yang berbeda di mana korban perdagangan mungkin 
dieksploitasi dan berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki mandat dan akses ke 
lokasi tersebut untuk melakukan atau mendukung identifikasi. 

 

 Prasangka, asumsi, dan kesalahpahaman praktisi  

Beberapa praktisi mungkin memiliki bias, asumsi, dan kesalahpahaman tentang korban perdagangan orang yang 
menghambat dan mempersulit identifikasi 
korban. 

 
Fokus pada beberapa bentuk perdagangan 
dan beberapa jenis korban. Di banyak negara, 
upaya identifikasi berfokus pada korban 
perdagangan untuk eksploitasi seksual, 
sedangkan identifikasi korban yang 
diperdagangkan untuk bentuk eksploitasi 
lainnya sangat terbatas.  

 
Dalam beberapa kasus, gambaran stereotip dan 
gender korban perdagangan memengaruhi siapa 
yang diidentifikasi oleh praktisi sebagai korban 
(misalnya, perempuan dan anak perempuan 
cenderung lebih dikenali sebagai korban 
perdagangan orang daripada laki-laki dewasa dan 
anak laki-laki). Beberapa pria bahkan diejek dan 
dikriminalisasi oleh praktisi yang tidak 
menganggap serius apa yang telah terjadi pada 
mereka. Dalam kasus lain, praktisi secara sadar 
memutuskan untuk fokus pada bentuk 
perdagangan tertentu (misalnya, menganggap 
perdagangan untuk eksploitasi seksual “lebih 
serius” dibandingkan bentuk perdagangan 
lainnya dan dengan asumsi bahwa hanya 
perempuan yang diperdagangkan untuk bentuk 
eksploitasi ini). Akibatnya, laki-laki yang 
diperdagangkan untuk eksploitasi seksual 
cenderung diabaikan. Korban perdagangan orang 
yang mengidentifikasi diri sebagai LGBTQI+ 
(lesbian, gay, biseksual, transgender, queer atau 
questioning, interseks serta orientasi seksual 
identitas gender terpisah lainnya) juga turut 
diabaikan. Misalnya, di negara-negara di mana 
hubungan sesama jenis dinyatakan ilegal, korban 
LGBTQI+ dapat dikriminalisasi atas hubungan 
seksual sesama jenis bukannya diakui telah 
dieksploitasi secara seksual. 

“ ”

 

“

”  
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Prasangka dan kesalahpahaman tentang 
korban yang diperdagangkan untuk 
eksploitasi seksual. Beberapa praktisi tidak 
mengakui orang-orang menjadi korban 
perdagangan orang ketika mereka tampaknya 
bersedia terlibat dalam prostitusi. Bahkan 
korban perdagangan anak yang eksploitasi 
seksual telah dicap sebagai PSK, seolah-olah 
kekerasan, paksaan atau cara lain tidak 
dihiraukan dalam perdagangan anak. Di sisi 
lain, beberapa praktisi salah berasumsi 
bahwa semua pekerja seks adalah korban 
perdagangan orang sehingga terjadi 
kesalahan identifikasi dan terkadang 
pemaksaan identifikasi dan bantuan.  
 
Kesalahpahaman tentang “kelayakan” korban.  
Beberapa orang yang diperdagangkan tidak 
dilihat sebagai “korban yang sebenarnya” karena 
perilaku dan sikap mereka (termasuk keangkuhan saat diidentifikasi); karena mereka tidak “terlihat 
seperti korban”; atau karena mereka telah bermigrasi atau pernah diperdagangkan sebelumnya. 
Beberapa praktisi berfokus pada apakah korban “benar-benar” dipaksa, membuat korban perdagangan 
menjadi kurang atau lebih layak, tergantung pada sejauh mana mereka secara sadar menerima 
eksploitasi. Beberapa praktisi berfokus pada tindakan yang dilakukan saat seseorang diperdagangkan, 
termasuk migrasi tidak teratur atau prostitusi, alih-alih berfokus pada pengalaman yang secara 
kumulatif menjadikan mereka korban perdagangan. Ini berarti hanya korban yang paling “layak” atau 
“tidak bersalah” yang akan diidentifikasi dan dibantu. 
 

Upaya identifikasi harus mengenali semua bentuk perdagangan orang dan semua 
karakteristik korban. Penting bagi praktisi untuk mempertimbangkan dan mengatasi 
segala bias, asumsi, dan kesalahpahaman yang mungkin mereka miliki tentang korban 
perdagangan yang dapat menghambat identifikasi korban. 

 

 Pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan praktisi yang kurang memadai 
 
Pengetahuan dan keterampilan praktisi. 
Praktisi yang kemungkinan besar akan bertemu 
dengan korban perdagangan orang (termasuk 
petugas penegak hukum, pekerja sosial, praktisi 
kesehatan, staf perlindungan anak, otoritas 
imigrasi dan perbatasan) sering kali hanya 
mendapat sedikit atau tanpa pelatihan tentang 
cara mengidentifikasi korban atau, setelah 
dilatih, tidak menerima pelatihan lanjutan, 
pendampingan atau peningkatan 
keterampilan. Undang-Undang 
Antiperdagangan terdahulu mendefinisikan 
perdagangan orang sebagai perdagangan 
untuk eksploitasi seksual atau perdagangan 
perempuan dan anak-anak, sehingga praktisi 
hanya dilatih untuk mengidentifikasi korban 
jenis ini. Sejak saat itu, banyak negara telah 
merevisi undang-undang dan kebijakan 
perdagangan mereka dengan memasukkan semua bentuk perdagangan orang tetapi tidak selalu melatih 
praktisi terkait perubahan ini. Banyak praktisi tidak memiliki kesadaran akan kejahatan termasuk besarnya 
kejahatan di  
komunitas mereka dan keterampilan untuk membedakan antara praktik perburuhan eksploitatif dan perdagangan 
orang.  
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Kurangnya pelatihan dan kapasitas mungkin 
merupakan konsekuensi dari rendahnya 
prioritas yang diberikan kepada perdagangan 
orang, atau ketidaksesuaian antara siapa yang 
dilatih dan siapa yang pada praktiknya 
melakukan identifikasi korban. Kurangnya 
kapasitas mungkin terutama terlihat ketika ada 
rotasi staf besar-besaran, sehingga 
menyebabkan tantangan dalam membangun dan 
mempertahankan kapasitas . Mungkin juga sulit 
untuk menerapkan definisi hukum perdagangan 
orang dalam praktiknya, merujuk pada 
pengalaman kehidupan nyata seseorang. 
 
Identifikasi korban melibatkan penilaian yang 
rumit dan diskresi dari setiap kasus dan praktisi 
sering kali tidak diberikan panduan untuk 
mengoperasionalkan konsep sentral (misalnya, 
pemaksaan, eksploitasi, penyalahgunaan posisi 
rentan dan bagaimana definisi perdagangan 
berbeda antara korban dewasa dan anak-anak). 
Beberapa korban secara aktif berusaha 
menghindari identifikasi dan beberapa dilatih 
oleh pelaku perdagangan untuk menghindari 
deteksi, yang semakin mempersulit upaya 
identifikasi. Identifikasi korban mungkin 
merupakan salah satu dari banyak tugas yang 
menjadi tanggung jawab praktisi dan sering kali 
tidak diprioritaskan atau mendapat alokasi 
sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, 
identifikasi cenderung reaktif, dibandingkan 
proaktif (khususnya untuk perdagangan tenaga 
kerja), yang menyebabkan rendahnya tingkat 
identifikasi. 

 
Kepekaan praktisi. Identifikasi bukan hanya 
tentang kemampuan praktisi untuk mengenali 
sinyal perdagangan orang tetapi, sama halnya, 
tentang kemampuan menyaring dan berinteraksi 
dengan korban dengan cara yang dapat 
mengarahkan pada kepercayaan dan 
pengungkapan. Tetapi, banyak korban tidak 
diperlakukan secara sensitif dan tepat. Sering 
kali korban merasa bahwa penyaringan itu 
seperti interogasi bukan wawancara. Perlakuan 
kasar dan tidak profesional membuat korban 
marah dan takut dan dapat berarti bahwa 
mereka tidak akan mengungkapkan apa yang 
telah terjadi pada mereka atau tidak mau 
diidentifikasi. Keadaan di mana banyak korban 
perdagangan orang diidentifikasi umumnya 
tidak menumbuhkan kepercayaan atau 
kenyamanan dan tidak kondusif untuk 
pengungkapan (misalnya, selama inspeksi 
tenaga kerja atau operasi Kepolisian, di 
perbatasan atau setibanya di rumah). 
 
Kelalaian, penganiayaan dan 
penyalahgunaan kewenangan. Beberapa 
praktisi tidak mengidentifikasi korban dan 
bahkan memeras mereka, membuat mereka 
membayar “denda” agar tidak ditangkap. Korban 
yang diperdagangkan untuk prostitusi dapat 
disalahgunakan dan ditekan untuk membayar 
uang dan menyediakan layanan seksual untuk 

“
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menghindari penangkapan. Di beberapa kasus, 
pihak berwenang bekerja sama dengan pelaku 
perdagangan dan bahkan mengembalikan 
korban kepada mereka ketika mereka meminta 
bantuan. Korban juga melaporkan pelecehan 
fisik dan seksual serta kekerasan yang mereka 
alami saat berada di detensi untuk kasus migran 
ilegal. Tergantung keadaannya, tindakan 
tersebut dapat merupakan kelalaian, kolusi, 
penyalahgunaan kekuasaan, korupsi atau, dalam 
beberapa kasus, bahkan kejahatan perdagangan 
orang.  
 

Peningkatan dan standarisasi pengetahuan, keterampilan dan kapasitas praktisi (termasuk 
pemahaman dan penerapan konsep hukum yang kompleks) adalah kunci untuk meningkatkan 
identifikasi. Praktisi perlu dilatih untuk mengidentifikasi korban dan harus terus mengikuti setiap 
perubahan dalam kerangka legislatif dan kelembagaan. Praktisi juga mendapat manfaat dari 
pelatihan wawancara berbasis trauma untuk meningkatkan pengalaman identifikasi korban dan 
meningkatkan keterbukaan dari korban untuk mau menerima bantuan. Meningkatkan kepekaan 
dan kepedulian, termasuk menciptakan lingkungan wawancara yang aman dan nyaman, 
berkontribusi untuk membangun kepercayaan dan melindungi para korban dengan lebih baik. 
Praktisi harus bertanggung jawab atas kegagalan mengidentifikasi korban perdagangan. Laporan 
kesalahan harus diselidiki dengan hati-hati dan teliti. 

 

 
Bentuk perdagangan orang apa yang dikriminalisasi menurut hukum negara 
Anda? Bagian mana dari definisi perdagangan orang di negara Anda yang 
sulit dipahami dan diterapkan? 
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 Akses terhadap informasi tentang perlindungan dan rujukan 
 
Banyak korban tidak sepenuhnya memahami makna dari identifikasi dan apa yang ditawarkan kepada mereka. 
Mereka tidak memahami status mereka sebagai korban perdagangan orang dan hak mereka atas perlindungan dan 
dukungan. Beberapa praktisi tidak secara jelas menginformasikan kepada korban tentang arti identifikasi dan 
perlindungan yang diberikan.  
 
Sering kali korban tidak menerima informasi 
yang jelas dan komprehensif tentang hak dan 
pilihan mereka. Praktisi juga tidak selalu 
memperhitungkan faktor-faktor yang 
memengaruhi pemahaman korban, termasuk 
literasi, latar belakang pendidikan, keterampilan 
analitis dan pengambilan keputusan, bahasa dan 
budaya, serta pengetahuan tentang bantuan. 
 
Seringnya informasi disampaikan secara lisan 
dan tidak diulang pada tahap berikutnya. 
Informasi juga jarang diberikan dalam bentuk 
tertulis yang dapat dibaca korban dan dibaca 
kembali saat kondisi korban sudah jauh lebih 
tenang dan dapat berpikir jernih. Korban 
perdagangan anak juga memerlukan informasi 
tetapi mereka tidak selalu menerima informasi 
secara tertulis maupun lisan tentang identifikasi 
sebagai korban perdagangan anak dan pilihan 
untuk dukungan. Ketika informasi diberikan 
kepada anak-anak yang diperdagangkan, tidak 
selalu disesuaikan dengan usia dan tingkat 
perkembangan anak. 

 

Praktisi berperan penting untuk menginformasikan kepada korban tentang bantuan yang dapat 
mereka peroleh sebagai hasil dari identifikasi mereka sebagai korban perdagangan orang. 
Penting untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada korban perdagangan 
orang menggunakan bahasa dan format yang dapat mereka pahami untuk memungkinkan 
mereka membuat keputusan yang tepat tentang identifikasi. Informasi harus lisan dan tertulis 
dan disesuaikan dengan pendidikan dan literasi korban yang berbeda-beda, maupun anak-anak 
dari berbagai usia dan tahap perkembangan. 

 

 
Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu korban agar dapat lebih 
memahami identifikasi dan apa yang ditawarkannya kepada mereka? 
Informasi apa yang dapat Anda berikan kepada mereka? 
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 Alat dan prosedur penyaringan yang tidak memadai untuk identifikasi korban 

Alat dan prosedur yang kuat diperlukan untuk 
identifikasi korban. Namun ini tidak selalu ada 
dan apabila ada, praktisi mungkin tidak 
menyadarinya atau tidak terlatih dalam 
penggunaannya. Banyak alat dan prosedur tidak 
tersedia untuk umum atau dibagikan di antara 
praktisi yang terlibat dalam identifikasi korban. 
Lembaga yang berbeda dalam suatu negara 
sering menggunakan alat dan prosedur 
identifikasi yang berbeda (dan terkadang 
bertentangan). 
 
Alat yang tersedia tidak selalu diuji dan direvisi. 
Mereka juga tidak selalu diperbarui untuk 
mengikuti metode, bentuk perdagangan, atau 
karakteristik korban perdagangan orang. 
Akibatnya, beberapa alat identifikasi dan 
sumber daya mungkin ketinggalan zaman atau 
mencerminkan bias dan asumsi tentang 
perdagangan (misalnya, fokus pada korban 
perempuan daripada laki-laki, perdagangan 
eksploitasi dalam betuk lain, perdagangan  
internal lintas negara, perdagangan orang asing ke luar negeri atau tidak termasuk korban yang kurang 
diprioritaskan seperti individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBTQI+). 
 
Alat dan prosedur memiliki kapasitas yang berbeda untuk diimplementasikan secara praktis. Beberapa merinci 
langkah-langkah identifikasi dan rujukan awal dan identifikasi formal, sementara langkah lainnya bahkan tidak 
memiliki panduan dasar untuk mengidentifikasi dan merujuk korban. Beberapa panduan mengatur saat hasil 
identifikasi positif (bahwa orang tersebut adalah korban perdagangan orang) tetapi tidak memiliki panduan 
lanjutan apabila seseorang bukan merupakan korban perdagangan orang tetapi mungkin memerlukan 
perlindungan. 
 
Alat dan prosedur identifikasi tidak selalu khusus untuk anak atau sensitif terhadap kebutuhan dan kepekaan unik 
anak. Bahkan hal-hal yang mencakup pernyataan umum guna memastikan kepentingan terbaik anak sering kali 
tidak secara khusus mempertimbangkan kebutuhan dan risiko unik yang terkait dengan anak-anak yang 
diperdagangkan atau memberikan panduan yang jelas tentang identifikasi dan rujukan mereka (misalnya, indikator 
atau pertanyaan khusus untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang). Praktisi, dalam hal ini memiliki 
tanggung jawab besar untuk mengembangkan pertanyaan dan bertanya dengan cara yang ramah anak, dengan 
menggunakan kapasitas dan kepekaan tingkat tinggi. Meningkatkan prosedur penyaringan berarti melibatkan 
semua praktisi yang relevan dalam identifikasi, tidak hanya responden tradisional yang berada di garis depan 
(misalnya, polisi dan pekerja sosial) tetapi juga mengikutsertakan praktisi yang kurang dipertimbangkan untuk 
mengidentifikasi korban (beberapa diantaranya, penyedia layanan kesehatan (karena korban memerlukan 
perawatan medis), petugas pemadam kebakaran (karena kantor pemadam kebakaran dianggap sebagai tempat 

yang aman di beberapa komunitas), psikiater (karena 
beberapa korban mengakses unit psikiatri), pelaut 
(mengingat pekerjaan mereka dengan nelayan di 
pelabuhan), kedutaan besar (karena mandat mereka 
adalah untuk membantu warga negara), dan lembaga 
desa atau masyarakat (mengingat begitu banyak 
korban yang kembali ke komunitas mereka).

  

 

“
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Identifikasi sangat sulit dilakukan ketika 

perdagangan terjadi dalam situasi krisis atau 

konflik seperti bencana alam, pelarian 

pengungsi, migrasi massal dan pandemi. 

Bentuk eksploitasi dalam situasi krisis sering 

kali berbeda dengan pola yang sudah ada, 

sehingga sulit untuk menyaring korban dengan 

alat dan prosedur yang tersedia.  

Dalam arus migrasi massal, misalnya, tipikal indikator dan sinyal perdagangan orang memiliki 

relevansi yang bervariasi dalam mengidentifikasi migran yang diperdagangkan, pencari suaka dan 

pengungsi. Penyaringan dan identifikasi dengan populasi khusus korban perdagangan orang ini 

memerlukan pengembangan alat khusus, yang biasanya tidak tersedia. 

 

 
Praktisi memerlukan alat dan prosedur identifikasi yang spesifik dan komprehensif yang diuji 
dan direvisi secara teratur untuk mengimbangi perdagangan orang yang terjadi. Alat dan 
prosedur harus disesuaikan dengan konteks dan situasi kompleks yang berbeda serta profil yang 
berbeda dari korban perdagangan orang termasuk anak-anak. Berbagai praktisi memiliki peran 
penting dalam identifikasi dan rujukan korban, termasuk mereka yang biasanya tidak dianggap 
bertanggung jawab atas identifikasi korban. 

 

 

 
Alat, protokol, dan prosedur apa yang ada untuk mengidentifikasi korban  
di wilayah/daerah Anda? Siapa saja praktisi identifikasi korban di wilayah 
/daerah Anda?  
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Hambatan geografis dan praktis untuk identifikasi 
 
Praktisi di beberapa lokasi (misalnya, wilayah 
metropolitan) sering kali memiliki lebih banyak 
sumber daya dan kapasitas profesional untuk 
melakukan identifikasi korban. Lokasi-lokasi ini juga 
cenderung memiliki unit atau pusat khusus yang 
ditugaskan untuk melakukan identifikasi. Namun, 
banyak korban tidak tinggal di wilayah metropolitan 
dan tidak memiliki uang untuk melakukan 
perjalanan atau sekadar menelepon lembaga atau 
hotline untuk meminta bantuan. 

  
Praktisi juga sering tidak memiliki sumber daya untuk melakukan perjalanan dan mewawancarai masyarakat di 
pedesaan di mana para korban kembali untuk melanjutkan kehidupan mereka setelah tidak lagi diperdagangkan, 
khususnya di negara-negara dengan sumber daya yang lebih rendah dan secara geografis wilayahnya luas. Lembaga 
masyarakat setempat yang dapat memberikan titik awal identifikasi (misalnya, klinik kesehatan, administrasi desa, 
sekolah, organisasi pemuda, tokoh agama) umumnya tidak dilatih atau diberi mandat untuk melakukan identifikasi 
dan rujukan korban. Kurangnya kesempatan identifikasi berbasis masyarakat membuat banyak korban 
perdagangan tidak teridentifikasi dan tidak terbantu. 

 

Meningkatkan jangkauan ke komunitas asal korban termasuk melibatkan lembaga setempat 
dalam identifikasi akan membantu praktisi dalam pekerjaan mereka. Penting untuk mencari 
cara guna mengatasi hambatan geografis dan praktis untuk identifikasi korban, termasuk 
melalui penggunaan teknologi. Bagaimana hal ini dilakukan akan berbeda dari satu konteks 
dengan konteks lainnya tetapi merupakan langkah penting untuk dapat mengidentifikasi lebih 
banyak korban perdagangan orang di suatu negara. 

 

 
Lembaga apa yang dapat membantu identifikasi korban di berbagai lokasi,  
termasuk di tingkat lokal/desa? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Hambatan apa yang Anda hadapi pada praktiknya ketika menjangkau korban di lokasi 
yang berbeda, termasuk di tingkat lokal/desa? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 24 

 

Pedoman untuk Praktisi 

Identifikasi lokasi yang berbeda di mana korban perdagangan orang mungkin dieksploitasi, termasuk 
berbagai bentuk eksploitasi dan di lokasi terpencil atau sulit diakses. Mengidentifikasi praktisi lain yang mungkin 
memiliki akses ke lokasi ini untuk melakukan atau mendukung identifikasi dan bekerja sama dengan mereka 
dalam meningkatkan upaya identifikasi proaktif 

 Ragukan asumsi dan bias Anda tentang siapa saja korban perdagangan orang dan bagaimana mereka 
berperilaku. Pahami bagaimana dampak perdagangan orang dan trauma terhadap reaksi dan perilaku korban 
serta kesediaan mereka untuk mengungkapkan eksploitasi yang dialami dan untuk menerima identifikasi. Peka 
dalam berinteraksi dengan korban perdagangan orang dan, bila perlu, beri mereka waktu sebelum wawancara. 

 Tingkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas dan kepercayaan diri Anda untuk mengidentifikasi dan 
merujuk korban perdagangan orang, baik dewasa maupun anak-anak. Ini termasuk menerapkan langkah-langkah 
khusus dalam identifikasi dan rujukan seperti praduga di bawah umur hingga terbukti sebaliknya. Bekerja dengan 
rekan kerja untuk memperkuat kapasitas Anda dalam memahami dan menerapkan definisi perdagangan orang ke 
dalam situasi kehidupan nyata. 

 Cari tahu alat dan prosedur apa yang ada di wilayah/negara Anda untuk membantu Anda mengidentifikasi 
dan merujuk korban perdagangan orang. Pastikan bahwa anda memiliki akses ke materi identifikasi dan rujukan 
terkini guna mendukung pekerjaan anda. Waspadai setiap perubahan dalam kerangka legislatif dan kelembagaan 
yang berdampak pada siapa yang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. 

 Secara teratur meninjau dan merevisi prosedur dan protokol penyaringan guna identifikasi korban 
sehingga mereka mengikuti perkembangan perdagangan orang yang terjadi di dalam negara. Sesuaikan alat dan 
prosedur untuk identifikasi korban dalam konteks yang tidak terlalu umum seperti situasi krisis atau konflik. 

 Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda tentang bagaimana berkomunikasi secara sensitif dengan 
korban perdagangan orang, termasuk memahami dan menerapkan prinsip berbasis trauma. Pastikan Anda peka 
dan peduli dalam berinteraksi dengan korban perdagangan orang, termasuk dengan menciptakan lingkungan di 
mana korban merasa nyaman untuk diwawancarai. Kembangkan strategi untuk mengimbangi lingkungan 
identifikasi yang tidak kondusif. Belajar dari para korban tentang pengalaman mereka saat identifikasi dan 
rujukan korban serta mengidentifikasi cara-cara agar proses tersebut dapat diperbaiki seperti menghindari 
beberapa wawancara. 

 Libatkan semua praktisi dari berbagai bidang dan sektor terkait dalam proses identifikasi (penyaringan 
awal, identifikasi formal dan rujukan untuk bantuan dan perlindungan). Untuk anak-anak, harus melibatkan 
lembaga perlindungan anak berwenang untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak.  

 Pastikan bahwa korban perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi dirujuk untuk mendapatkan 
perlindungan dan dukungan. Pastikan bahwa rujukan memenuhi kebutuhan korban yang berbeda (semua jenis 
kelamin, usia dan karakteristik). Jika Anda menentukan seseorang bukan korban perdagangan orang tetapi 
memiliki kebutuhan akan perlindungan, rujuk mereka untuk mendapatkan dukungan. Berkoordinasi dengan 
lembaga perlindungan anak untuk semua kasus yang melibatkan anak, baik korban perdagangan orang atau 
korban lain, yang membutuhkan perlindungan. 

Pastikan bahwa praktisi bertanggung jawab atas kegagalan mengidentifikasi atau merujuk korban 
perdagangan orang (atau korban kejahatan lainnya) untuk mendapatkan bantuan. Menyelidiki laporan kesalahan, 
termasuk kesalahan yang dilakukan oleh penyelia, bawahan, dan rekan kerja. 

Prioritaskan identifikasi korban secara proaktif dengan memanfaatkan pedoman yang ada yang relevan 
dengan konteks dan bidang pekerjaan tertentu. Alokasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi 
tugas ini.  
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