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Ukuran keberhasilan kami dalam penanganan kasus perdagangan orang haruslah ditinjau kembali 
dengan pengakuan bahwa pengalaman yang membekas dari mereka yang berhasil selamat dari 
perdagangan orang sering kali dapat menjadi tantangan dan perjuangan yang terus-menerus. 
Kenyataan ini harus dihadapi dengan secara proaktif memimpin gerakan nasional dan lintas negara 
yang efektif guna pemulihan dan reintegrasi korban. Memisahkan korban dari cengkeraman erat pelaku 
perdagangan merupakan hal yang penting, tetapi ini baru langkah pertama. Mengembalikan mereka 
yang selamat ke negara asal, masyarakat, dan keluarga mereka sering kali merupakan respons yang 
disambut baik, tetapi jika hanya sampai pada tahap itu, hal tersebut juga tidaklah cukup. Hanya dengan 
memberikan komitmen terhadap dukungan untuk pemulihan yang berarti dan menyeluruh serta 
integrasi yang merangkul mereka yang kehidupan dan aspirasinya terusik dan tersakiti oleh eksploitasi 
yang merugikan ini dan yang bertentangan dengan nurani negara-negara yang berkolaborasi dalam Bali 
Process, kita dapat sepenuhnya dan secara nyata mengungkapkan penolakan kita bersama terhadap 
perdagangan orang yang terus ada di negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik serta lingkup yang 
lebih luas lagi. 
  
 
 
 
Stephen Warnath,  
Pendiri, Presiden dan CEO 
NEXUS Institute 
Washington, D.C. 
  
 
Pengalaman perdagangan orang tidak selalu berhenti saat kejahatan tersebut berakhir. Banyak korban 
terus merasakan penderitaan akibat perdagangan orang, serta menghadapi tantangan tambahan yang 
terus berkembang jauh setelah mereka meninggalkan situasi perdagangan orang. Dengan mengakui 
akan adanya kenyataan ini, Panduan Praktisi ini menggunakan pendekatan holistik dan yang 
menjangkau secara luas dalam pemulihan dan reintegrasi korban. Merujuk pada pengalaman dan 
tantangan hidup yang harus dihadapi oleh korban dalam memulihkan diri dari perdagangan orang dan 
kemudian melakukan reintegrasi ke dalam keluarga dan masyarakat mereka, Panduan Praktisi ini 
bertujuan untuk mendukung para praktisi di Negara Anggota Bali Process dalam upayanya untuk 
memberikan dukungan yang dapat mereka berikan dan sesuai dengan kebutuhan serta pengalaman 
setiap orang. Panduan ini mendukung upaya yang dicetuskan dalam Deklarasi Menteri Bali Process 
2018 untuk membangun kerja sama dan partisipasi dalam dialog kebijakan, mempromosikan 
transparansi, serta memfasilitasi pertukaran dan pembelajaran bersama untuk meningkatkan kapasitas 
dalam menghadapi tantangan kompleks yang terkait dengan pemulihan yang berkelanjutan dan 
reintegrasi yang efektif. 
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Tentang Panduan Praktisi: Pemulihan dan Reintegrasi Korban 
Perdagangan orang 
 

 Apa itu Panduan Praktisi  
 
Panduan Praktisi menyajikan penelitian dan bukti yang ada tentang pemulihan dan reintegrasi 
korban perdagangan orang, termasuk tantangan yang dihadapi dan praktik yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan hasil reintegrasi. 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, termasuk: 
 

• 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 yang 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 RSO. 
 

 

Untuk siapa Panduan Praktisi ini 
Panduan ini ditujukan bagi praktisi di Negara Anggota Bali Process dan lebih luas lagi, untuk 
mencari pemahaman yang lebih baik tentang pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan orang 
dewasa dan anak-anak. Ini mencakup pekerja sosial dan bantuan sosial, praktisi layanan kesehatan, 
psikolog dan konselor, spesialis perlindungan anak, pengacara dan paralegal, guru dan administrator 
sekolah, pelatih kejuruan, penasihat pekerjaan dan ahli bisnis, serta administrator publik. Panduan 
Praktisi ini juga akan berguna bagi pembuat kebijakan yang ditugaskan untuk meningkatkan 
praktik dan prosedur dalam pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan orang.  
 

 

Cara menggunakannya 
Panduan Praktisi ini menawarkan ikhtisar komprehensif tentang permasalahan dan tantangan utama 
dalam pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan orang, baik orang dewasa atau anak-anak. 
Praktisi dapat menggunakan panduan ini untuk lebih memahami pengalaman korban selama 
reintegrasi dan juga memahami tantangan struktural dan institusional. Panduan ini juga 
menawarkan panduan konkret dan praktis tentang bagaimana mereka dapat mengatasi hambatan ini 
dan meningkatan pemulihan dan reintegrasi korban setelah perdagangan. 
 

 

     Kata Kunci      Panduan     Catatan      Kiat-kiat 

                          Pengalaman korban      Tantangan struktural dan institusional 
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Apa itu pemulihan dan reintegrasi?i  
 
Reintegrasi adalah proses pemulihan serta inklusi ekonomi dan 

sosial setelah pengalaman perdagangan orang. Reintegrasi meliputi: 

• hidup di lingkungan yang stabil dan aman; 
• mendapatkan akses ke standar hidup yang wajar; 
• kesejahteraan fisik; 
• kesejahteraan mental; 
• peluang untuk pengembangan personal, sosial, dan ekonomi; 

serta 
• mendapatkan akses ke dukungan sosial dan emosional. 

 
Beberapa korban melakukan integrasi kembali ke keluarga dan/atau 
masyarakat asal mereka, sementara sebagian korban berintegrasi 
dengan masyarakat baru atau di negara baru. 

 
Pengalaman perdagangan orang dapat memengaruhi korban secara 

negatif secara pribadi - kesejahteraan fisik, mental, emosi, dan 

ekonomi. Pengalaman perdagangan orang juga dapat menciptakan 

ketegangan dan permasalahan dalam hubungan dan interaksi 

mereka dengan keluarga, komunitas, dan masyarakat secara luas. 

Karena itu, upaya reintegrasi harus mempertimbangkan dan 

mengatasi berbagai dampak perdagangan orang di tingkat 

perorangan, keluarga, masyarakat, dan struktural. 

Selain dampak perdagangan orang, banyak korban menghadapi 

permasalahan dalam hidup mereka sebelum diperdagangkan, 

yang memberikan hambatan untuk reintegrasi (misalnya, masalah 

ekonomi, kesehatan, ketegangan dalam keluarga). Permasalahan 

lain mungkin muncul dalam kehidupan dan hubungan mereka 

setelah perdagangan orang, selama proses pemulihan dan 

reintegrasi. 

 
Karena hal tersebut, reintegrasi bukan hanya 
tentang mengatasi dampak dari perdagangan 
orang. Reintegrasi juga tentang mengatasi 
kerentanan yang telah ada sebelumnya dan 
masalah yang muncul dalam kehidupan korban 
setelah perdagangan. Mengatasi semua 
permasalahan ini menjadi hal penting untuk 
mencegah korban diperdagangkan kembali atau 
mengalami eksploitasi lebih lanjut. 
 
Korban yang berhasil melakukan reintegrasi 

memperoleh kesejahteraan dalam semua aspek 

kehidupan mereka. Hal ini mencakup: keamanan, 

akomodasi yang memuaskan dan terjangkau; 

kesehatan dan kesejahteraan fisik; kesehatan dan 

kesejahteraan mental; status hukum dan 

mendapatkan akses terhadap layanan; terhadap 

keadilan, keselamatan dan keamanan; 

kesejahteraan ekonomi; peluang pendidikan dan 

pelatihan; lingkungan sosial dan hubungan 

personal yang sehat; serta kesejahteraan keluarga 

dan mereka yang menjadi tanggungan.  
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Paket komprehensif untuk layanan reintegrasi meliputi: 
 
Layanan harus memenuhi kebutuhan dan 
kepentingan reintegrasi berbagai korban dan 
korban dari segala macam bentuk perdagangan 
orang. Beberapa korban memerlukan layanan 
tunggal (misalnya, untuk pulang, perawatan medis 
darurat, penempatan kerja) sementara korban lain 
memerlukan beberapa layanan (misalnya, 
kombinasi layanan akomodasi, layanan psikologis, 
bantuan medis, bantuan hukum, pendidikan, dan 
pelatihan keterampilan). Layanan dapat bersifat 
khusus terkait perdagangan orang (ditawarkan 
oleh organisasi atau institusi antiperdagangan 
orang) atau bersifat lebih umum (ditawarkan oleh 
lembaga/institusi yang menangani orang-orang 
rentang, imigran yang dipulangkan, pengembangan 
masyarakat, perlindungan anak). Pada tahap 
krisis, korban sering kali memerlukan bantuan 
secara intensif dan layanan ekstensif. Kebutuhan 
mereka mungkin berkurang selama tahap transisi 
dan selama reintegrasi dan inklusi. 

 

 
Namun demikian, krisis dan kemunduran 
mungkin muncul di berbagai tahapan 
reintegrasi, tergantung pada situasi 
dari masing-masing korban, 
keluarga dan masyarakat, serta 
layanan mungkin diperlukan untuk 
merespons krisis ini. 
 
 
 

Layanan reintegrasi harus bersifat sukarela, 
rahasia, tidak diskriminatif, tidak menghakimi, 
dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak 
asasi manusia. Tindakan yang diambil harus 
berbasis trauma, peka terhadap korban, 
ramah anak, peka gender dan sesuai 
dengan budaya. Anak-anak yang 
diperdagangkan harus menerima layanan 
reintegrasi khusus dan ramah anak. Berbagai 
praktisi harus dilibatkan dalam pemulihan dan 
reintegrasi korban. Ini mencakup pekerja sosial 
dan bantuan sosial, praktisi layanan kesehatan, 
psikolog dan konselor, pengacara dan 
paralegal, guru dan administrator sekolah, 
pelatih keterampilan, penasihat pekerjaan dan 
ahli bisnis, penyelenggara layanan publik serta 
spesialis dan otoritas yang menangani 
perlindungan anak. 

 
 
Meski reintegrasi korban perdagangan orang merupakan tanggung jawab negara, lembaga masyarakat sipil sering 
kali mendukung pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka dan mungkin memiliki keahlian khusus di 
bidang pemulihan dan reintegrasi.

 
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 keyakinan, nilai, norma, praktik 
budaya dan agama serta bahasa korban  

 

perumahan, 
akomodasi, 
atau pilihan 

bantuan medis 

bantuan dan 
dukungan hukum, 
termasuk selama 
proses 
persidangan 

dukungan 
psikologis dan 
konseling 

manajemen 
kasus 

langkah-
langkah 
keselamatan 
dan keamanan 

pendidikan, 
pelatihan, dan 
keterampilan 
hidup 

mediasi keluarga, 
dan konseling, 
bantuan untuk 
anggota keluarga 

bantuan dan 
dukungan 
administratif 

peluang 
pemberdayaan 
ekonomi 

bantuan 
pulang 

keluar dari 
perdagangan 

orang 
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Tidak semua korban mengikuti jalur reintegrasi ideal - yaitu, diidentifikasi dan dirujuk ke layanan reintegrasi. Sehingga dampaknya, banyak korban tidak terindentifikasi dan 
tidak mendapatkan bantuan. Beberapa korban perdagangan orang tidak teridentifikasi tetapi ditawari bentuk bantuan umum yang mendukung reintegrasi. Korban lain salah 
diidentifikasi (misalnya, sebagai imigran gelap) dan dikriminalisasi serta ditahan bukannya dibantu untuk kembali, mendapatkan pemulihan, dan berreintegrasi. Dan beberapa 
korban menolak bantuan  karena layanan yang diberikan bukan yang mereka butuhkan atau karena mereka menghadapi berbagai tantangan dan hambatan lain untuk 
mengakses layanan. Jalur reintegrasi korban sering kali kompleks dan tidak linear, termasuk peluang yang terlewatkan, yang memerlukan pemahaman untuk mengatasinya. 

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

 

Korban dibantu 
untuk pulang 

Korban 

dideportasi atau 

pulang atas 

keinginan 

sendiri 

Tidak 
diidentifikasi 
sebagai korban 
perdagangan 
orang 

Korban berintegrasi 
di negara atau 

komunitas baru 

Korban dibantu 

untuk 

reintegrasi 

Korban tidak 
dibantu untuk 

reintegrasi 

Korban tidak 
ditawari bantuan 

TPPO khusus atau 
umum 

Korban ditawari 
bantuan TPPO 

khusus atau umum. 

Korban 
dikriminalisasi, 

ditahan dan/atau 
dideportasi 

Korban tidak 
ditawari bantuan 

TPPO khusus 
atau umum 

Korban ditawari 
bantuan umum 

Korban ditawari 
bantuan khusus 

TPPO 

Korban 
menolak 
bantuan 
umum 

Korban 
menerima 
bantuan 
umum 

Korban 
menolak 
bantuan 

Diidentifikasi 

sebagai korban 

perdagangan 

orang 

Korban 
menerima 
bantuan 

Korban 
menerimabantu

an khusus 
TPPO 

Korban 
menolak -
bantuan 

khusus TPPO 

Korban keluar dari 

situasi 

perdagangan orang 



 

 5 
 

Kewajiban hukum dalam pemulihan 
dan reintegrasi korban perdagangan 
orang  
Pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi korban 
perdagangan orang dibahas dalam beberapa instrumen 
internasional dan regional, yang mungkin relevan 
untuk undang-undang dan kebijakan domestik. 

 

Panduan dan Hukum Internasional 
 

Protokol Perdagangan PBB (2000) menyerukan 
kepada Negara-Negara Anggota untuk melindungi dan 
membantu para korban perdagangan orang, dengan 
menghormati secara penuh hak asasi manusia mereka, 
(Pasal 2). Meskipun tidak merujuk pada reintegrasi, 
protokol ini menyerukan langkah-langkah untuk 

memberikan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial 
kepada korban perdagangan orang (Pasal 6(3)); 
keamanan fisik korban (Pasal 6(5)); tempat tinggal 
sementara atau permanen kepada korban perdagangan 
orang (Pasal 7); dan pemulangan korban secara aman 
(Pasal 8). 

 Rekemondasi Prinsip dan Pedoman UNHCR 
tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang 
(2002) yang menyerukan pemulangan secara aman dan 

sukarela kepada orang yang diperdagangkan, termasuk 

tempat tinggal di negara tujuan atau penempatan di negara 

ketiga. Negara juga harus memastikan pengadaan layanan 

kesehatan fisik dan psikologis yang sesuai, akomodasi dan 

pendidikan serta layanan ketenagakerjaan (Panduan 6) 

serta langkah khusus untuk korban perdagangan orang 

anak (Panduan 8). 

 Pedoman UNICEF tentang Perlindungan 
terhadap Anak Korban Perdagangan Orang (2006) 

menyerukan integrasi lokal jika kembali ke negara/tempat 

asal bukan menjadi kepentingan terbaik si anak (Panduan 

9.1); hak anak untuk kembali ke negara atau tempat asal 

mereka (Panduan 9.2); hak untuk mendapatkan wali dan 

akses ke perawatan dan perlindungan jangka panjang 

(termasuk keamanan, makanan, akomodasi yang aman, 

layanan kesehatan, dukungan psiko-sosial, bantuan hukum, 

layanan sosial, serta pendidikan dengan tujuan untuk 

reintegrasi sosial mereka) Panduan 9.2.1); serta bahwa 

anak korban perdagangan orang memiliki hak untuk 

penempatan kembali dan integrasi di negara ketiga saat 

mereka tidak dapat secara aman kembali ke rumah atau 

berintegrasi di negara mereka saat ini (Panduan 9.3). 

 Konvensi PBB tentang Hak Anak (1989) 

menyerukan agar negara memastikan bahwa korban anak 
karena eksploitasi mendapatkan perawatan yang sesuai 
untuk pemulihan dan integrasi sosial (Pasal 39). 

 

 
Panduan dan Hukum Regional 

 Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan 
Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP) 
(2015) menyerukan kepada Negara Anggota ASEAN 

untuk menerapkan langkah guna mengizinkan korban 

untuk tinggal secara sementara atau permanan (Pasal 

14(4)); melakukan “upaya terbaik” untuk membantu 

reintegrasi korban (Pasal 14(11)); dan memfasilitasi 

repatriasi/pemulangan secara aman (Pasal 15). 

 Rencana Tindakan ASEAN Melawan 
Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan 
Anak (2012) menyerukan kepada negara-negara anggota 

untuk memastikan perawatan, perlindungan dan dukungan 

yang tepat bagi para korban perdagangan orang. 

 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. 

Pedoman dan Prosedur ACWC untuk 
Mengatasi Kebutuhan Korban Perdagangan Orang, 
khususnya perempuan dan anak (2018) menetapkan 

langkah-langkah untuk pemulangan yang aman, sukarela, 

cepat, dan didukung, pemulihan dan reintegrasi korban 

perdagangan orang, termasuk melalui penilaian risiko, 

mekanisme kerja sama dan dukungan jangka panjang 

yang sesuai untuk pemulihan dan reintegrasi, di mana 

Negara Anggota memastikan setiap tahapan proses 

reintegrasi dilakukan secara sesuai gender, sesuai usia, 

dan peka secara budaya (Area 6). 

 Council of Europe (CoE) [Dewan Eropa] 
Konvensi tentang 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); izin tinggal (Pasal 14); dan pemulangan kembali 

termasuk reintegrasi (Pasal 16). 

Arahan Uni Eropa 2011/36/EU (2011), meski 

tidak secara khusus merujuk pada reintegrasi, 

memberikan langkah-langkah mendetail tentang 

perlindungan dan dukungan terhadap korban (Pasal 11) 

termasuk anak-anak (Pasal 13, 14, 15, 16).
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Permasalahan dan tantangan dalam pemulihan dan reintegrasi 
korban perdagangan orang 
 
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pemulihan dan reintegrasi berkisar pada dua tema 
utama: 

• Pengalaman korban perdagangan orang selama pemulihan dan reintegrasi 
• Tantangan struktural dan institusional selama pemulihan dan reintegrasi korban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Perasaan dan reaksi selama 

pemulihan dan reintegrasi 
• Mengatasi kerentanan perdagangan, 

praperdagangan, dan tantangan 
reintegrasi 

• Peran keluarga dalam reintegrasi 
korban 

• Peran masyarakat dalam reintegrasi 
korban 

• Sumber ketangguhan dan dukungan 
 

 
• Proses jangka panjang dengan krisis dan 

rintangan 
• Ketersediaan, kemudahan akses, dan 

kesesuaian layanan reintegrasi 
• Akses ke informasi tentang layanan 

reintegrasi 
• Pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan 

praktisi yang kurang memadai 
• Pentingnya manajemen kasus dan 

partisipasi korban 
• Kurangnya koordinasi dan rujukan 
• Trauma dan kelelahan yang dialami oleh 

praktisi  
 

 

Pemulihan dan reintegrasi merupakan proses kompleks yang mungkin memerlukan waktu selama 
beberapa bulan atau tahun. Beberapa permasalahan dan tantangan adalah peran dari pengalaman, 
kebutuhan, serta keputusan korban. Permasalahan lain muncul dari permasalahan struktural dan 
institusional dalam kerangka kerja reintegrasi. Memahami adanya beragam faktor yang terkadang 
saling bersaing yang dihadapi oleh korban perdagangan orang merupakan kunci untuk memastikan 
pemulihan dan reintegrasi mereka. Permasalahan dan tantangan juga bervariasi mengingat usia, jenis 
kelamin, status ekonomi, pendidikan, latar belakang keluarga, pengalaman, motivasi, dan tujuan 
korban. Hal ini juga berubah seiring berjalannya reintegrasi dan sebagai respons terhadap berbagai 
situasi yang dihadapi korban dalam hidup, keluarga, dan komunitas mereka. 

 

Pengalaman korban perdagangan orang 

terkait pemulihan dan reintegrasi 

 

Tantangan struktural dan institusional 
selama mendapatkan pemulihan dan 
reintegrasi 
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Pengalaman korban perdagangan orang selama pemulihan dan 
reintegrasi  

 

 Perasaan dan reaksi selama pemulihan dan reintegrasi 
 

Keberhasilan reintegrasi ditandai dengan perasaan 
hubungan sosial yang sejahtera, mandiri, percaya 
diri, dan positif. Secara umum, emosi dan reaksi 
korban meningkat seiring dengan pemulihan dan 
berlanjutnya kehidupan mereka. Namun, bagi 
beberapa korban, krisis muncul seiring berjalannya 
waktu. Secara keseluruhan, korban perdagangan 
orang memiliki emosi serta reaksi positif dan negatif 
selama proses pemulihan dan reintegrasi.  
 
Korban perdagangan anak mungkin juga mengalami 
emosi yang bertentangan dan bertolak belakang. 
Seorang korban, misalnya, merasa lega dan bahagia 
dapat kembali berkumpul dengan keluarganya, di 
saat yang bersamaan, kesulitan untuk mengelola rasa 
marah dan frustrasi yang mereka rasakan karena apa 
yang telah terjadi kepada diri mereka atau 
menghadapi tantangan dalam reintegrasi.  
 
Rasa lega, berharap, bersyukur. Korban 

perdagangan orang merasa lega ketika perdagangan 

yang mereka alami berakhir dan mereka dapat kembali 

ke “kehidupan normal”. Banyak korban perdagangan 

orang merasa senang dan bersyukur dapat berkumpul 

kembali dengan keluarga dan merasa memiliki harapan 

untuk masa depan mereka. Banyak yang merasa 

berterima kasih atas dukungan dan semangat yang 

diberikan selama reintegrasi serta mendapatkan manfaat 

dari proses tersebut (tidak merasa sendirian). 
 
Kepercayaan diri dan kesejahteraan . Korban sering 

kali membangun perasaan yang tenang dan kepercayaan 

diri selama proses reintegrasi. Mereka dapat 

membangun kembali rasa aman dan menjadi lebih stabil, 

menerima pengalaman mereka yang menyakitkan dan 

traumatis, serta dapat mempercayai dan berinteraksi 

dengan orang lain. Mereka merasa percaya diri dan 

mandiri, serta mampu membuat keputusan untuk masa 

depan mereka. 
 
Seiring dengan pemulihan mereka, beberapa korban 

merasa kesulitan dengan identitasnya karena pernah 

menjadi korban perdagangan orang. Banyak yang tidak 

ingin hanya dipandang dari konteks eksploitasi yang 

mereka alami. Dan bagi banyak korban, identitas ini 

tidak sejalan dengan bagaimana mereka melihat diri 

mereka atau pengalaman mereka.  
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Merasa takut akan keselamatan. Banyak korban 
merasa takut akan keselamatan diri mereka dan 
keluarga mereka, karena pelaku sering kali berasal 
dari komunitas asal mereka atau mereka tahu di 
mana korban tinggal. Banyak korban tidak 
mendapatkan perlindungan yang cukup dari pihak 
berwenang selama reintegrasi. 
 

Beberapa korban menghadapi risiko di dalam 
keluarga mereka, termasuk kekerasan dalam rumah 
tangga dan tindak kekerasan. Korban mungkin juga 
mengalami pelecehan atau penganiayaan oleh 
anggota komunitas (misalnya, karena keterlibatan 
mereka dalam prostitusi saat diperdagangkan atau 
karena mereka tidak terlindungi di masyarakat 
sebagai perempuan lajang atau orang tua tunggal). 
Anak yang menjadi korban perdagangan orang 
sering kali mengalami perundungan atau bahkan 
tindak kekerasan oleh temannya di sekolah atau di 
masyarakat. 
 
Stres, terguncang, trauma, dan gelisah. Banyak 
korban perdagangan orang merasa terguncang dan 
trauma setelah diperdagangkan. Trauma memiliki 
dampak fisik dan psikologis yang mendalam dan 
bertahan lama sehingga memengaruhi bagaimana 
korban mengatasinya dan berinteraksi dengan 
orang lain selama reintegrasi, baik dengan keluarga, 
anggota masyarakat atau praktisi reintegrasi. 
 

Korban sering kali merasa stres, gelisah, depresi, 
dan tidak memiliki harapan karena perdagangan 
orang. Permasalahan yang ada sebelumnya 
(misalnya, masalah ekonomi dan utang, konflik 
keluarga, permasalahan kesehatan, dan kebutuhan 
keluarga) dapat pula memengaruhi kesejahteraan 
mental. Permasalahan yang menyebabkan stres dan 
kegelisahan dapat juga muncul karena reintegrasi, 
termasuk ketegangan dalam keluarga dan 
masyarakat serta kesulitan dalam menemukan atau 
mempertahankan pekerjaan atau peduli dengan 
keluarga yang menjadi tanggungan. 
 
Malu, bersalah, hina. Banyak korban merasa malu 
telah diperdagangkan dan apa yang terpaksa 
mereka lakukan saat dieksploitasi (misalnya, 
prostitusi, migrasi ilegal, kerja illegal, tindak 
kejahatan). Korban mungkin juga merasa malu 
karena memerlukan bantuan untuk pulih dan 
melakukan reintegrasi setelah mengalami 
perdagangan. Korban sering kali disalahkan oleh 
anggota keluarga - karena “migrasi yang gagal”, 
harus kembali tanpa membawa uang, memiliki 
utang, ditangkap atau dideportasi, karena 
melakukan kejahatan saat diperdagangkan atau 
tidak mampu mendapatkan penghasilan setelah 
pulang. 
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Korban (dan terkadang keluarga mereka) juga 
menghadapi stigma dan diskriminasi di dalam 
masyarakatnya serta mungkin dikucilkan secara 
sosial. Di beberapa kasus, reaksi negatif dari 
anggota masyarakat membuat korban sulit 
mendapatkan lapangan pekerjaan, berintegasi ke 
dalam kehidupan masyarakat, atau mendapatkan 
akses layanan untuk diri mereka sendiri atau yang 
menjadi tanggungannya. 
 
Kecurigaan dan ketidakpercayaan. Perdagangan 

orang menghilangkan kepercayaan korban terhadap 

orang lain, bahkan mereka yang mencoba membantu 

korban. Beberapa korban tidak percaya bahwa 

bantuan bersifat gratis dan khawatir tentang 

"kewajiban" dan “utang” yang harus dibayar karena 

menerima bantuan reintegrasi. Beberapa korban 

perdagangan orang merasa khawatir dengan syarat 

mendapatkan bantuan, termasuk tidak mampu 

membayar kembali pinjaman bisnis atau biaya 

pelatihan. 

 

Di beberapa kasus, kecurigaan dan ketidakpercayaan 

terhadap bantuan mengarah pada ditolaknya bantuan 

oleh korban. Sedangkan pada kasus lainnya, korban 

menerima bantuan reintegrasi hanya setelah beberapa 

waktu atau karena kebutuhan mendesak atau krisis 

dalam pemulihan maupun reintegrasi mereka. 

Membangun kepercayaan sering kali memerlukan 

waktu dan bukti nyata bahwa praktisi dapat dipercaya 

dan bantuan bersifat tulus dan bertujuan baik. 

 

Korban mengungkapkan beragam emosi dan reaksi selama proses reintegrasi, beberapa 
mungkin terlihat bertolak belakang. Praktisi, khususnya pekerja sosial dan psikolog, memiliki 
peranan yang penting dalam membantu korban memproses emosi dan reaksi ini saat korban 
pulih dan bereintegrasi serta membangun hubungan dengan keluarga dan anggota masyarakat. 
Membangun kepercayaan dan mengatasi kecurigaan memiliki peranan penting dalam 
menentukan keinginan korban untuk menerima bantuan reintegrasi. 

Mengatasi kerentanan perdagangan, praperdagangan, dan tantangan reintegrasi   
Perdagangan orang berdampak secara negatif terhadap kesejahteraan fisik, psikologi, sosial, dan ekonomi. Banyak 
dukungan reintegrasi secara langsung menarget dampak ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 
(misalnya, untuk mengatasi penyakit atau sakit kronis serta trauma karena perdagangan orang, untuk mengatasi 
permasalahan ekonomi, dan menyelesaikan ketegangan dalam keluarga) 
 

Selain itu, banyak korban perdagangan orang dihadapkan pada 
permasalahan hidup sebelum mereka diperdagangkan, yang sering kali 
berkontribusi terhadap kerentanan mereka akan perdagangan orang dan 
permasalahan hidup tersebut tetap menjadi tantangan selama 
reintegrasi. Banyak korban memiliki masalah ekonomi sebelum 
diperdagangkan, yang secara umum diperparah oleh perdagangan orang. 
Misalnya, utang migrasi, tidak diberi upah dan biaya pemulangan 
menjadi beban tambahan untuk tantangan ekonomi yang telah ada. 
Beberapa korban mengalami kekerasan sebelum diperdagangkan dan 
dipaksa oleh keadaan untuk kembali menjalani situasi keluarga yang 
penuh kekerasan. Anggota keluarga korban lainnya memiliki 
permasalahan kesehatan sebelum diperdagangkan, yang sering kali tidak 
dirawat atau berlanjut juga setelah diperdagangkan.  
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Permasalahan lain mungkin muncul dalam 
kehidupan dan hubungan korban selama 
pemulihan dan reintegrasi yang juga 
memerlukan penanganan (misalnya, perceraian 
atau pernikahan kembali, memiliki anak, 
kehilangan pekerjaan, atau merawat orang tua 
yang semakin rentan). Beberapa masalah 
mungkin begitu akut sehingga para korban 
berisiko dapat diperdagangkan kembali atau 
mengalami bentuk eksploitasi dan tindak 
kekerasan lainnya.   

 

Pemulihan dan reintegrasi melibatkan penanganan dampak perdagangan serta kerentanan 
praperdagangan orang dan masalah yang muncul dalam kehidupan korban selama reintegrasi. 
Penting agar praktisi memahami dan mempertimbangkan kerentanan dan kebutuhan yang 
saling tumpang tindih ini dalam merancang dan menerapkan rencana reintegrasi dengan setiap 
korban perdagangan orang. 

 
Kerentanan dan kebutuhan bantuan apa yang ada sebelum perdagangan  
orang, yang terjadi karena perdagangan orang dan/atau selama  
reintegrasi?  
 
 
 Kerentanan dan kebutuhan Layanan reintegrasi yang diperlukan 
Sebelum Perdagangan 
Orang 

 
 
 
 

 

Terjadi Karena 
Perdagangan Orang 

 
 
 
 

 

Selama Reintegrasi  
 
 
 

 

Peran keluarga dalam reintegrasi korban 
Hampir semua korban mengandalkan anggota keluarga untuk membantunya selama pemulihan dan 
reintegrasi. Apakah anggota keluarga membantu atau tidak juga akan memengaruhi hasil reintegrasi. 
Banyak korban yang kembali ke lingkungan yang aman, mendukung dan melindungi mereka, serta 
mereka mengandalkan anggota keluarganya untuk mendapat dukungan dan bantuan. Sebagian korban 
kembali ke lingkungan yang tidak sehat, tidak mendukung, dan di beberapa kasus melakukan tindak 
kekerasan. 
 
Bahkan dalam lingkungan keluarga yang 
mendukung, reintegrasi bisa saja sulit 
dilakukan. Perasaan lega dan bahagia yang 
awalnya dirasakan sering kali surut seiring 
dengan waktu karena ketegangan lain dan 
tantangan sehari-hari, termasuk masalah 
keuangan, konflik interpersonal, rasa malu, 
rasa bersalah, dan rusaknya hubungan 
keluarga.  
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Perdagangan orang juga berdampak kepada anggota 
keluarga yang terluka karena yang dialami anggota 
keluarganya, ketidakhadiran korban dan kehancuran 
yang disebabkan oleh perpisahan dan penderitaan 
dalam hubungan mereka. Banyak anggota keluarga 
juga menghadapi kesulitan ekonomi karena 
ketidakhadiran korban, ketidakhadiran yang tidak 
sepenuhnya dijelaskan kepada mereka (misalnya pada 
kasus di mana korban takut untuk mengungkapkan 
sepenuhnya eksploitasi yang mereka alami). 
 
Anggota keluarga yang terpengaruh oleh perilaku yang sulit dan berubah-ubah yang mungkin ditunjukkan oleh 
korban setelah pulang dan saat mereka kesulitan untuk melanjutkan hidup setelah perdagangan orang. Anggota 
keluarga korban juga sering kali mencari sendiri bantuan dan kebutuhan mereka selama reintegrasi, terutama 
anak-anak dan orang tua yang menjadi tanggungan. 

 

Lingkungan keluarga yang tidak mendukung dan tidak sehat memiliki pengaruh yang 
merugikan dalam proses reintegrasi. Penting untuk memahami lingkungan keluarga dari mana 
korban berasal dan bagaimana lingkungan tersebut dapat memengaruhi pemulihan dan 
reintegrasi korban, termasuk kebutuhan untuk mendukung anggota keluarga dan korban. 
Penting juga untuk dipertimbangkan dampak dari perdagangan orang terhadap anggota 
keluarga dan beragam permasalahan yang timbul selama proses reintegrasi. 

 

 Peran masyarakat dalam reintegrasi korban 
Banyak korban kembali pulang ke lingkungan 
masyarakat yang mendukung. Mereka menerima 
ketenangan, semangat, simpati, dukungan, kebaikan, 
dan penerimaan secara menyeluruh dari teman, 
tetangga, rekan, dan anggota masyarakat. Namun, 
korban perdagangan lain dihakimi, dikritik, dan 
dipandang rendah, sering kali karena migrasi mereka 
yang “gagal” dan pulang tanpa membawa uang.  
 
Mereka juga didiskriminasi karena perilaku yang 
“tidak dapat diterima” saat diperdagangkan 
(misalnya, terlibat dalam prostitusi, hamil saat 
diperdagangkan, pernah ditangkap) atau karena 
perilaku “bermasalah” setelah mereka pulang 
(misalnya, sering gelisah dan marah, stres dan 
depresi, atau memiliki perilaku yang berbeda 
dibandingkan sebelumnya). Anggota masyarakat 
mungkin juga merasa iri atau marah ketika korban 
menerima dukungan dan bantuan yang mereka 
sendiri mungkin perlukan atau inginkan. Korban 
mungkin menghadapi reaksi yang berbeda dari 
anggota masyarakat yang berbeda. Beberapa teman 
atau tetangga mungkin menjadi sumber dukungan atau penghiburan, sementara yang lain menggunjing, 

mengkritik, dan mendiskriminasi. 
 

Meski masyarakat dapat menjadi sumber dukungan selama reintegrasi, lingkungan 

masyarakat yang tidak mendukung dan tidak sehat mengganggu reintegrasi. Penting untuk 
memahami lingkungan di mana korban kembali, bagaimana hal ini dapat memengaruhi 
pemulihan dan reintegrasi korban serta apa yang dapat dilakukan praktisi reintegrasi untuk 
mengatasi tantangan ini. 
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Sumber ketangguhan dan dukungan  
Korban perdagangan memiliki banyak kerentanan 
karena perdagangan serta kerentanan lain yang ada 
dalam hidup mereka sebelum perdagangan. Namun, 
mereka juga memiliki cadangan kekuatan dan 
ketangguhan besar yang dapat mereka manfaatkan 
dalam pemulihan dan reintegrasi mereka. Sumber 
ketangguhan tersebut meliputi keterampilan hidup, 
pendidikan, pelatihan profesional, kepercayaan diri 
dan harga diri. 
 
Beberapa korban perdagangan orang mungkin tidak 
menginginkan atau memerlukan bantuan reintegrasi; 
mereka dapat mengatasi sendiri atau mendapatkan 
dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka 
mungkin telah memiliki sumber dukungan yang dapat 
mereka andalkan termasuk anggota keluarga yang 
mendukung, jaringan sosial yang kuat dan/atau 
bentuk dukungan mandiri lainnya, seperti pekerjaan, 
pelatihan profesional, atau keterampilan dalam 
mengatasi masalah pribadi.  
 
Beberapa korban mungkin memerlukan dukungan 
selama reintegrasi tetapi lebih memilih untuk 
menerima bantuan di luar kerangka kerja khusus 
perdagangan orang (misalnya, dari kerangka kerja 
perlindungan sosial atau perlindungan anak). Korban 
mungkin menghadapi berbagai tantangan dalam 
proses reintegrasi dan mereka mungkin tidak 
memiliki kemampuan untuk mengatasi hal ini 
sendirian.  
 
Lebih lanjut, tidak semua korban memiliki ketangguhan yang merata. Korban mungkin tangguh pada bidang 
tertentu, tetapi tidak di bidang lain. Kemampuan untuk memeroleh dukungan di tahap selanjutnya atau respons 
terhadap krisis atau kemunduran sering kali penting bagi kelangsungan reintegrasi bagi banyak korban.  

 

Praktisi dapat mendukung korban dalam mengidentifikasi hal-hal yang merupakan 
ketangguhan korban dan bantuan yang mendukung proses pemulihan dan reintegrasi mereka. 
Hal-hal tersebut juga dapat diberikan kepada korban apabila mereka memerlukan bantuan 
nantinya atau sebagai respons terhadap krisis atau permasalahan yang mereka hadapi selama 
reintegrasi. 

 

 
Dukungan reintegrasi apa yang dapat diterima korban di luar kerangka kerja  
antiperdagangan orang di wilayah Anda? Apa yang dapat Anda lakukan guna  
meningkatkan proses rujukan bagi korban untuk mendapatkan layanan tersebut? 
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Pedoman untuk Praktisi 

Bersikap peka terhadap berbagai emosi dan reaksi yang dialami korban perdagangan orang selama 
pemulihan dan reintegrasi. Ini dapat mencakup perasaan positif (rasa lega, pengharapan, rasa bersyukur, 
kepercayaan diri, dan kesejahteraan secara umum) maupun perasaan negatif (takut akan keselamatan dan 
keamanan, guncangan dan trauma, stres dan gelisah, malu, rasa bersalah, merasa hina, curiga, dan 
ketidakpercayaan). Kenali dan yakinkan korban bahwa reaksi ini adalah bagian yang alami dari pemulihan dan 
reintegrasi. 

Pastikan bahwa semua korban perdagangan orang mengetahui bahwa layanan reintegrasi tersedia bagi 
mereka, termasuk di komunitas asal mereka, serta mereka mengetahui cara mendapatkan bantuan ini. Berikan 
informasi yang jelas dan komprehensif kepada korban tentang layanan reintegrasi, yang disesuaikan untuk 
beragam korban perdagangan orang dan pastikan mereka memahami informasi tersebut. Sesuaikan informasi 
untuk anak-anak menurut usia dan tahap perkembangan mereka. Libatkan korban (anak-anak dan orang dewasa) 
dalam mengembangkan materi bantuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan jelas dan mudah 
diakses oleh semua korban. 

Pastikan bahwa setiap rencana reintegrasi korban mempertimbangkan bukan hanya dampak dari 
perdagangan orang tetapi juga kerentanan mereka sebelum perdagangan orang dan permasalahan apa yang 
muncul dalam hidup setelah perdagangan orang terjadi. Secara rutin tinjau dan revisi rencana reintegrasi mereka 
bersama dengan korban sebagai respons terhadap keberhasilan dan tantangan yang mereka hadapi selama 
proses. Anak-anak juga harus dilibatkan dalam perencanaan reintegrasi mereka; pandangan, pendapat, dan 
kebutuhan mereka harus dipertimbangkan guna memastikan kepentingan mereka terpenuhi secara optimal. 

 Nilai situasi keluarga setiap korban, termasuk apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan lingkungan 
reintegrasi yang mendukung serta untuk memperkuat sistem dukungan keluarga. Pertimbangkan lingkungan 
keluarga dalam pengembangan dan penerapan rencana reintegrasi termasuk kebutuhan bantuan anggota 
keluarga. Pastikan bahwa keluarga telah dipersiapkan sebelum kepulangan korban termasuk memberikan 
mediasi dan konseling keluarga. Berikan layanan reintegrasi kepada anggota keluarga korban, sesuai kebutuhan.  

 Pertimbangkan lingkungan masyarakat di mana korban akan melakukan reintegrasi dan identifikasi 
tantangan yang mungkin mereka hadapi. Bekerja sama dengan korban guna mempersiapkan dan mengatasi 
hambatan potensial dalam reintegrasi, termasuk permasalahan khusus yang mungkin dihadapi anak-anak. 
Pertimbangkan cara untuk meningkatkan dukungan lingkungan masyarakat. Pastikan bahwa korban memiliki 
akses ke layanan dan dukungan berbasis masyarakat termasuk opsi perlindungan jika mereka mengalami 
penganiayaan atau tindak kekerasan di dalam masyarakat. 

 Ketahui bukan hanya kerentanan korban, tetapi juga kekuatan dan ketangguhan mereka dan manfaatkan 
hal tersebut selama pemulihan dan reintegrasi. Dukung korban untuk mengenali sumber-sumber ketangguhan 
dalam keluarga dan masyarakat mereka, sekaligus mengenali bahwa hal tersebut tidak menghapuskan kebutuhan 
mereka untuk mendapatkan bantuan. 

 Mengakses layanan baik dari lembaga antiperdagangan orang atau penyedia layanan lainnya. Mengenali 
bahwa tidak semua korban menginginkan atau memerlukan layanan integrasi khusus perdagangan orang dan 
banyak dari mereka akan bereintegrasi dalam masyarakat di mana layanan antiperdagangan orang tidak tersedia. 
Rujuk korban ke bentuk layanan dan bantuan lain yang sesuai dan diperlukan. 

 Perhatikan bahwa beberapa korban mungkin awalnya menolak layanan dan dukungan reintegrasi. 
Luangkan waktu Anda jika korban memerlukan layanan reintegrasi di kemudian hari atau sebagai respons 
terhadap krisis yang dihadapi selama reintegrasi. Pastikan bahwa korban memahami layanan apa saja yang 
tersedia dan yang dapat diakses di kemudian hari jika mereka awalnya menolak bantuan reintegrasi. 

 Berikan kepada semua korban perdagangan orang layanan reintegrasi yang sesuai dan berkualitas tinggi, 
sesuai kebutuhan mereka masing-masing dan yang mereka ketahui secara mandiri, terlepas usia, jenis kelamin, 
orientasi seksual, kebangsaan, kelompok etnis atau sosial, difabel atau karakteristik lainnya. Pastikan bahwa 
layanan reintegrasi berbasis trauma, peka terhadap korban, ramah anak, peka gender, dan sesuai dengan budaya. 
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Tantangan struktural dan institusional selama pemulihan dan 
reintegrasi 

 

Proses jangka panjang, beserta krisis dan kemunduran 

Pada sebagian besar kasus, korban kembali ke situasi sosial dan ekonomi yang sama di mana hal ini berkontribusi 
terhadap kerentanan mereka untuk diperdagangkan dan yang telah diperparah lebih lanjut oleh perdagangan 
orang. Mereka juga sering kali menghadapi permasalahan struktural di dalam masyarakat seperti epidemi 
pengangguran, tingginya biaya hidup, kurangnya bantuan pemerintah, anggota keluarga yang menjadi 
tanggungan, serta peluang yang terbatas. 
 
Pemulihan dan reintegrasi memerlukan waktu yang panjang, sering kali beberapa tahun, di masa ini korban 
sering menghadapi berbagai permasalahan, termasuk situasi kehidupan mereka, kesehatan fisik dan mental, 
kondisi sosio ekonomi, status hukum, dan kebutuhan dari anggota keluarga mereka. Selain itu, reintegrasi 
merupakan proses nonlinear dan, seiring dengan waktu, korban mungkin menghadapi krisis dan kemunduran 
yang berpotensi menggagalkan keberhasilan reintegrasi. 

 
Korban menghadapi berbagai krisis dan kemunduran selama pemulihan dan reintegrasi. 
 

 
 

 
Krisis dan kemunduran mungkin muncul di 
tahapan reintegrasi yang berbeda (saat krisis, 
transisi, dan inklusi), tergantung pada masing-
masing korban, keluarga, dan situasi masyarakat. 
Beberapa korban perdagangan orang mungkin 
menghadapi permasalahan saat mereka pertama 
kali pulang tetapi kemudian secara umum 
kehidupan mereka membaik. Korban lain mungkin 
menghadapi permasalahan dan tantangan di 
kemudian hari atau sebagai respons terhadap 
peristiwa tertentu yang terjadi pada kehidupan 
mereka selama reintegrasi. 
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Manajemen kasus memiliki peranan penting 
dalam mengantisipasi dan mengatasi 
permasalahan dan krisis yang muncul. Krisis 
khususnya berisiko ketika seseorang tidak 
memiliki akses untuk mendapat bantuan atau 
tidak didukung oleh keluarga atau masyarakat 
mereka. Manajemen kasus secara berkelanjutan 
termasuk opsi untuk menerima layanan dan 
dukungan di kemudian hari saat reintegrasi, 
memainkan peranan penting dalam keberhasilan 
reintegrasi korban, memberikan jaring 
pengaman yang tidak dimiliki oleh banyak korban 
di dalam keluarga atau lingkungan sosial mereka 
atau dari pemerintah. 
 

Reintegrasi adalah proses jangka panjang selama bertahun-tahun di mana korban menghadapi 
krisis dan permasalahan di berbagai tahapan dalam kehidupan mereka setelah perdagangan 
orang terjadi. Layanan reintegrasi harus tersedia untuk memberikan dukungan jangka panjang 
dan untuk merespons tantangan dan krisis yang muncul seiring berjalannya waktu. Manajemen 
kasus merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan hasil reintegrasi. 

 

Apa penyebab kemunduran dan krisis reintegrasi yang telah Anda identifikasi?  
Strategi apa yang Anda identifikasi untuk mengatasi hal ini? 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ketersediaan, kemudahan akses, dan kesesuaian layanan reintegrasi 

Tidak semua korban menerima layanan reintegrasi. Banyak korban tidak teridentifikasi dan tidak menerima 
bantuan serta tidak tahu bahwa mereka memiliki hak sebagai korban perdagangan orang untuk mendapatkan 
akses ke layanan reintegrasi. Beberapa tidak melihat diri mereka sebagai korban perdagangan orang (misalnya, 
karena perdagangan orang yang mereka alami tidak berbeda dibandingkan migrasi sebelumnya atau pengalaman 
kerja sebelumnya, karena mereka secara aktif mencari pilihan ini atau mereka tidak merasa sebagai korban atau 
orang yang rentan). Selain itu, layanan reintegrasi tidak selalu tersedia, dapat diakses, atau sesuai untuk 
kebutuhan masing-masing korban atau keadaan keluarganya. 
 

 xxv 
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Tidak komprehensif atau tidak di disesuaikan 
untuk masing-masing orang. Banyak korban 

perdagangan orang tidak menerima penjelasan 

komprehensif tentang layanan reintegrasi. Sering kali 

mereka “dibantu secara tidak maksimal”, menerima 

sebagian bentuk bantuan, tetapi bukan layanan 

lengkap yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

situasi mereka masing-masing. 
 
Misalnya, meskipun layanan kesehatan dasar tersedia, 

paling tidak di tahap awal reintegrasi, bentuk layanan 

kesehatan lain (seperti perawatan gigi, perawatan 

medis khusus atau obat yang diresepkan) mungkin 

tidak tercakup dalam layanan kesehatan publik dan 

organisasi yang melakukan reintegrasi mungkin tidak 

memiliki sumber daya untuk memberikan dukungan 

ini. Begitu pula dengan program pelatihan 

keterampilan yang tidak selalu sesuai dengan 

pekerjaan yang menjadi minat korban atau tidak 

sesuai dengan pilihan kerja yang tersedia di 

lingkungannya. 

 
Banyak layanan mungkin tersedia tetapi 
cakupannya terbatas (misalnya, sesi konseling 
atau perawatan medis yang terbatas jumlahnya). 
Sumber daya perawatan khusus untuk kebutuhan 
akut, kompleks atau jangka panjang sering kali 
tidak dimiliki oleh lembaga yang memberikan 
layanan reintegrasi. Beberapa korban memerlukan 
dukungan yang sepenuhnya tidak tersedia. 
Misalnya, beberapa korban memiliki trauma 
kompleks dan memerlukan dukungan psikologi 
berkelanjutan atau memiliki permasalahan 
kesehatan kronis yang memerlukan perawatan 
medis secara berkelanjutan atau perawatan 
khusus yang tidak tersedia di lingkungannya. 
 
Banyak korban perdagangan orang mendapatkan 
bantuan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan 
mereka masing-masing. Contohnya, meski mata 
pencaharian berkelanjutan merupakan prioritas 
tertinggi bagi sebagian besar korban, pelatihan 
kejuruan yang tersedia sering kali terbatas 
pilihannya dan cenderung fokus pada 
keterampilan tradisional dan terkadang untuk 
jenis kelamin tertentu. Pelatihan dan peluang 
ekonomi mungkin tidak sesuai dengan 
keterampilan khusus, minat, kapasitas korban atau 
ekonomi dalam masyarakat di mana korban 
bereintegrasi. Lebih lanjut, korban tidak selalu 
menerima dukungan yang cukup dalam 
menemukan pekerjaan yang sesuai dan/atau 
memulai dan menjalankan usaha setelah mengikuti pelatihan. 

 
Di beberapa kasus, bantuan menjadi penghalang tanggung jawab pribadi dan keluarga korban. Beberapa korban 
tidak dapat menerima atau mendapatkan layanan karena mereka harus mengutamakan untuk mencari nafkah, 
membayar utang dan mengurus anggota keluarga. Jam kerja, misalnya, mungkin mencegah korban untuk dapat 
mengikuti pelatihan keterampilan dan sesi konseling. Kebutuhan bantuan untuk korban sering kali tumpang 
tindih dengan kebutuhan anggota keluarga mereka, yang mungkin juga memerlukan bantuan dan dukungan. 
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Tidak tersedia untuk beberapa korban dan 
mereka dengan kebutuhan yang lebih 
kompleks. Beberapa jenis korban perdagangan 
orang tidak dipertimbangkan atau dianggap 
tidak layak masuk dalam kerangka kerja 
reintegrasi. Misalnya banyak negara memiliki 
layanan reintegrasi untuk perempuan dan anak 
perempuan yang menjadi korban perdagangan 
orang, tetapi untuk laki-laki dewasa atau bahkan 
anak laki-laki tidak menjadi prioritas dan sering 
kali disalahkan karena tidak dapat memecahkan 
permasalahan sendiri. 
 
Begitu juga dengan anak-anak yang 
diperdagangkan, mereka memiliki kebutuhan 
bantuan reintegrasi khusus dan sering kali 
kebutuhan khusus berdasarkan usia mereka dan 
tahapan perkembangan serta pengalaman 
diperdagangkan. Namun, di banyak kasus, 
layanan reintegrasi untuk anak-anak tidak 
terlalu berbeda dengan layanan yang diberikan 
kepada orang dewasa. 
 
Kategori korban lain yang tidak 
dipertimbangkan dalam desain dan penerapan 
layanan reintegrasi termasuk orang-orang 
dengan ketidakmampuan mental dan fisik, 
korban perdagangan orang untuk kerja paksa, 
mereka yang memiliki catat mental serius, yang 
menyalahgunakan dan kecanduan obat-obatan 
terlarang, serta LGBTQI+ (lesbian, gay, biseksual, 
transgender, queer atau questioning, interseks 
serta orientasi seksual dan identitas gender 
terpisah lainnya) 
Selain itu, kebutuhan reintegrasi beberapa 
korban perdagangan orang bersifat kompleks, 
memerlukan layanan khusus yang tidak selalu 
tersedia. 
 
Tidak berbasis komunitas. Dukungan 
reintegrasi umumnya ditawarkan melalui 
program penampungan, yang berada di area 
perkotaan yang mungkin jauh dari komunitas 
asal korban. Persyaratan agar korban tinggal di 
tempat penampungan yang jauh dari komunitas 
asal mereka, sering kali untuk jangka waktu 
yang panjang, mungkin menunda reintegrasi dan 
mencegah mereka ke kehidupan dan rutinitas 
mereka yang “normal”, berkumpul kembali 
dengan keluarga, melanjutkan kehidupan dari 
perdagangan orang, serta mendapatkan 
kemerdekaan dan kemandirian. Korban 
mungkin menolak layanan reintegrasi yang 
ditawarkan di tempat penampungan, khususnya 
layanan yang memiliki aturan dan batasan yang 
membatasi kebebasan bergerak atau kontak 
dengan keluarga, atau menggunakan aturan 
disiplin dan hukuman yang ketat. 
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Di negara yang tidak memiliki dukungan 
berbasis masyarakat, menolak layanan 
berbasis tempat penampung sering kali berarti 
bahwa korban tidak dibantu. Banyak korban 
tidak dirujuk untuk mendapat bantuan umum 
atau layanan sosial, di mana sebagian mungkin 
karena kurangnya layanan sosial secara umum.  

 
 Sebagian besar anak yang diperdagangkan 
dibantu dalam program penampungan, kadang 
untuk periode waktu yang panjang. Ini dapat 
menjadi sumber stres dan mengganggu 
pemulihan mereka serta menunda integrasi. 
Anak-anak yang diperdagangkan yang tidak 
dapat kembali pulang (misalnya, karena 
mereka tidak memiliki lingkungan keluarga 
yang baik atau tidak memiliki dokumen untuk 
kembali pulang) umumnya tinggal di 
penampungan untuk waktu yang lama, kadang 
hingga bertahun-tahun. Biasanya tidak 
diarahkan untuk dirawat oleh kerabat dan 
alternatif lain juga terbatas untuk anak yang 
tidak dapat berintegrasi kembali ke lingkungan 
tempat mereka berasal. 
 
Ada juga keterbatasan dukungan untuk anak 
dan remaja yang diperdagangkan yang 
bertransisi ke kehidupan mandiri ketika tidak 
dapat kembali ke keluarga atau masyarakat 
mereka. Selain itu, berbagai bentuk bantuan, 
seperti layanan kesehatan, konseling, 
pelatihan, dan pendidikan sering kali hanya 
tersedia bagi anak-anak saat mereka berada di 
tempat penampungan. Di luar penampungan, 
umumnya ada kekurangan dalam segi 
perawatan medis dan konseling, yang berarti 
bahwa cedera dan sakit tidak terobati, dan 
sedikit pilihan untuk masuk ke sekolah, yang 
berarti bahwa anak-anak tidak dapat 
melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan 
tingkat literasi dan numerasi yang memadai. 

 
Tidak dapat diakses. Beberapa korban 
menghadapi hambatan administratif untuk 
mengakses layanan, termasuk karena tidak 
adanya dokumen, layanan yang ditawarkan 
berada di luar area di mana mereka terdaftar, 
prosedur birokrasi antarlembaga di dalam atau 
antarnegara, serta kurangnya komitmen atau 
tindak lanjut dari praktisi. 
 
Beberapa korban dan keluarga mereka takut dengan praktisi atau prosedur yang harus dijalani dan tidak merasa 
nyaman untuk mengajukan permohonan dukungan. Korban juga dihadapkan pada hambatan untuk mengakses 
layanan (misalnya, tidak dapat mengambil cuti untuk mengakses dukungan reintegrasi, tidak memiliki dana untuk 
melakukan perjalanan guna menerima layanan yang terdapat di luar daerah mereka atau tidak memiliki akses ke 
tempat penitipan anak untuk mengikuti program reintegrasi). 
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Secara geografis, layanan reintegrasi tidak 
tersedia secara merata. Saat layanan tidak 
tersedia di daerah di mana korban perdagangan 
orang melakukan reintegrasi, umumnya 
mereka tidak dibantu, atau hanya mendapatkan 
sedikit bantuan. Beberapa bentuk bantuan 
(misalnya, rehabilitas obat-obatan atau alkohol, 
bantuan psikologis dan psikiatris) 
kemungkinan tidak tersedia di luar daerah ibu 
kota dan kota besar. 
 
Beberapa bentuk bantuan mungkin tidak 
dianggap penting atau menjadi prioritas bagi 
korban dan, oleh karenanya, tidak diakses atau 
diterima oleh korban. Misalnya, ada stigma 
yang melekat untuk permasalahan kesehatan 
mental dan konseling psikologis di beberapa 
lingkungan, yang mungkin membuat korban 
menolak bantuan semacam ini.

  

 
Bantuan  bersifat “mengidentifikasi”.  
Banyak korban merahasiakan pengalaman 
perdagangan yang mereka alami atau hanya 
mengungkapkan sebagian yang terjadi karena 
takut disalahkan, stigma, dan diskriminasi. 
Karena itu, banyak korban khawatir bahwa 
menerima layanan akan membuat mereka 
“dapat diidentifikasi” sebagai korban 
perdagangan orang di dalam keluarga mereka, 
masyarakat, atau pihak berwajib. 
 
Diidentifikasi sebagai “orang yang 
diperdagangkan” berpotensi memberikan 
dampak negatif termasuk stigma dan 
diskriminasi (misalnya, sebagai “PSK” atau 
“migran yang gagal”). Korban mungkin merasa 
takut dianggap memalukan dan hina atau ada 
yang iri karena bantuan yang diterimanya. 
Banyak korban memilih untuk menerima 
bantuan yang tidak secara khusus 
diperuntukkan bagi korban perdagangan orang 
untuk menghindari identifikasi.  
 
Tidak cukup peka. Layanan reintegrasi harus berbasis trauma, berpusat pada korban, peka gender, ramah anak, 
dan sesuai secara budaya. Namun, pada praktiknya, layanan juga tidak selalu disesuaikan dengan budaya dan 
kenyataan sosial untuk korban perdagangan orang. Usia, gender, seksualitas, etnis, kewarganegaraan, dan agama 
tidak selalu menjadi pertimbangan di dalam perancangan atau implementasi layanan reintegrasi. Misalnya, 
beberapa layanan dan program reintegrasi menunjukkan adanya asumsi dan bias gender, di mana bantuan untuk 
perempuan sering kali berbasis pada tempat tinggal dan berfokus pada kebutuhan psikologi serta keadaan 
emosional korban termasuk keterampilan hidup sementara bantuan untuk korban laki-laki difokuskan pada 
mengembalikan peran mereka sebagai pencari nafkah, terlepas dari seberapa parah tindak kekerasan yang 
mereka alami dan dampak emosionalnya. Pada kasus yang lain, korban laki-laki dianggap tidak terlalu 
membutuhkan dibandingkan korban perempuan, sehingga untuk beberapa layanan yang diperlukan seperti 
konseling, tidak tersedia untuk laki-laki. Layanan juga sering kali tidak disesuaikan untuk kebutuhan khusus anak-
anak (dan anak dari berbagai usia) atau layanan berbasis trauma meskipun trauma menjadi pengalaman yang 
umum dialami oleh para korban perdagangan orang. 
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Nilai secara hati-hati apakah layanan diberikan secara komprehensif dan sesuai dengan 
kebutuhan seluruh korban. Pertimbangkan hambatan yang dihadapi oleh setiap kelompok 
korban secara khusus saat mereka mencoba untuk mendapatkan layanan reintegrasi dan 
lakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Pastikan bahwa layanan reintegrasi berbasis 
pada trauma, berpusat pada korban, peka gender, ramah anak, dan sesuai dengan budaya. 

             

 
Hambatan apa yang dihadapi oleh korban dalam mengakses layanan reintegrasi  
yang ada  pada lingkup pekerjaan Anda? Apa yang dapat Anda lakukan untuk  
meningkatkan ketersediaan, kemudahan akses, atau kesesuaian layanan reintegrasi? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Akses terhadap informasi layanan reintegrasi 

Korban harus dilibatkan secara aktif dalam membuat keputusan tentang bantuan reintegrasi dan mendapatkan 
informasi penuh tentang opsi yang tersedia dalam kehidupan pascaperdagangan mereka. Hal ini mensyaratkan 
mereka menerima informasi penuh tentang berbagai bentuk bantuan yang tersedia di rumah (negara asal) dan di 
negara tujuan, pilihan yang mereka miliki dalam program ini, siapa yang berhak, serta bagaimana bantuan dapat 
diakses, baik saat ini atau di kemudian hari. Selain itu, diperlukan kesediaan korban untuk menerima layanan 
reintegrasi dan mereka mengetahui bahwa kesediaan ini dapat dibatalkan kapan pun. 

 
Beberapa korban memiliki pemahaman yang jelas  
tentang layanan reintegrasi yang tersedia bagi  
mereka dan mereka dilibatkan secara penuh dalam 
proses pengambilan keputusan. Namun, korban 
yang lain memiliki informasi yang terbatas tentang 
program dan organisasi yang mungkin dapat 
memberikan bantuan (layanan dari pemerintah dan 
nonpemerintah yang secara khusus maupun tidak 
secara khusus terkait dengan perdagangan orang). 
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Dampaknya, beberapa korban mendapatkan 
layanan terbatas dari satu organisasi dan 
jaringannya bukannya mendapatkan tawaran 
untuk layanan semaksimal mungkin. Di beberapa 
kasus, informasi tidak tersedia atau tidak 
disampaikan secara jelas. Informasi juga tidak 
selalu disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan 
literasi korban yang berbeda, untuk anak-anak, 
sesuai usia dan tahap perkembangan mereka. 
Korban juga mungkin kesulitan untuk memahami 
informasi tentang layanan reintegrasi dan 
memerlukan waktu untuk pulih sebelum mereka 
dapat mempertimbangkan dan memutuskan opsi 
reintegrasi.  
 
Beberapa korban tidak menerima informasi sama 
sekali tentang layanan reintegrasi dan cara 
mengakses layanan ini. Misalnya, korban yang 
kembali pulang sendiri mungkin tidak mengetahui 
tentang layanan reintegrasi sehingga dia tidak 
terbantu. Banyak korban juga sering kali 
mendapatkan informasi yang terbatas tentang 
pilihan bantuan umum yang tersedia dan cara 
mengaksesnya. 

 

Informasi tentang layanan reintegrasi harus komprehensif dan secara jelas disampaikan 
kepada seluruh korban, termasuk anak-anak, dalam bentuk tertulis dan lisan. Penting untuk 
melibatkan korban sehingga dapat menentukan informasi apa yang mereka perlukan dan 
bagaimana informasi tersebut dapat disampaikan kepada berbagai macam korban 
perdagangan orang selama reintegrasi. 

 

 Pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan praktisi yang kurang memadai 
 
Reintegrasi yang berhasil bukan hanya sekadar 
layanan apa yang tersedia tetapi juga 
bagaimana layanan tersebut diberikan dan 
bagaimana korban menikmati dan 
diuntungkan oleh karena adanya layanan 
tersebut. Layanan reintegrasi harus berbasis 
trauma, berpusat pada korban, peka gender, 
ramah anak, dan sesuai dengan budaya. 
Layanan harus sesuai dengan standar 
minimum perawatan dan diterapkan sesuai 
dengan kode etik profesional dan prinsip etika.  
Namun, pada praktiknya hal tersebut tidak 
selalu terjadi. Jadi, meskipun beberapa korban 
perdagangan orang mendapatkan layanan 
berkualitas tinggi dari praktisi yang 
berkualifikasi yang peka akan kebutuhan 
mereka dan berdasarkan pada trauma dalam 
pendekatan mereka, ada juga kesenjangan 
substansial dalam kompetensi dan kualifikasi 
profesional diantara praktisi reintegrasi, serta 
permasalah kepekaan, perlakuan buruk, dan 
bahkan tindak kekerasan. 
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Pengetahuan dan keterampilan praktisi. 
Banyak praktisi reintegrasi memiliki 
keterampilan dan keahlian substansial pada 
bidang khusus pekerjaan mereka (misalnya, 
kerja sosial, psikologi, kedokteran, pelatihan 
kejuruan, penempatan kerja, bantuan hukum) 
maupun dalam menangani korban 
perdagangan orang. Namun, banyak yang 
belum dididik secara profesional atau dibekali 
dengan pelatihan dan pendampingan yang 
diperlukan.  
 
Selain itu, praktisi reintegrasi umumnya tidak 
terlatih dalam perawatan berbasis trauma, 
sebuah pendekatan yang mengenali dampak 
pengalamam traumatis terhadap korban dan 
menghindari menyakiti lebih lanjut dengan 
memastikan bahwa dukungan diberikan 
sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan 
korban akan keselamatan, rasa hormat dan 
penerimaan diri mereka. Banyak praktisi 
reintegrasi juga tidak terlatih dalam perawatan 
yang ramah anak dan tidak dibekali 
kemampuan untuk menyesuaikan dukungan 
sesuai dengan usia dan tahap perkembangan 
anak. Partisipasi anak dalam perancangan dan 
penerapan rencana reintegrasi masih terbatas, 
di mana kebutuhan anak sebagian besar 
ditentukan oleh praktisi, berkonsultasi dengan 
orang tua atau wali mereka tetapi jarang 
melibatkan si anak. 
 
Praktisi sendiri sering kali mengatakan 
kurangnya peluang pelatihan profesional dan 
pelatihan di tempat kerja untuk meningkatkan 
keterampilan dan pengetahuan mereka di 
bidang reintegrasi. Beberapa praktisi yang 
menangani korban perdagangan orang serta 
masyarakat umum mengatakan mereka tidak 
dilatih secara khusus di bidang perdagangan 
orang sehingga mereka tidak selalu memiliki 
pengetahuan dan kapasitas untuk memberikan 
bantuan dan dukungan pada kelompok ini. 
Pelatihan mengenai kepekaan gender, praktik 
yang berpusat pada korban serta perawatan 
yang sesuai dengan budaya juga sering kali 
terbatas atau tidak tersedia.  
 
Kepekaan praktisi. Beberapa korban 
perdagangan orang mengalami perlakuan yang 
tidak peka dari praktisi reintegrasi. Korban 
sering kali merasa tertekan ketika mereka 
merasa bahwa mereka tidak dipercaya, 
disalahkan dan distigmatisasi. Beberapa 
praktisi memperlakukan korban perdagangan 
orang sebagai orang rentan dan objek pasif 
yang memerlukan “bantuan” dan “rehabilitasi”.  
 
Beberapa korban perdagangan orang 
menghadapi diskriminasi dari praktisi 
reintegrasi (misalnya, karena mereka korban 
perdagangan orang atau karena etnis tertentu 
atau karena identitas seksualnya). Hal ini akan 
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mengakibatkan korban menolak menerima layanan 
yang mereka butuhkan. 
 
Beberapa praktisi melanggar privasi korban 
(misalnya, ketika praktisi mengungkapkan identitas 
korban tanpa izin mereka atau membahas 
informasi kasus korban tanpa izin dari korban dan 
tidak membatasi pertukaran informasi saat mereka 
terikat oleh perjanjian kerahasiaan). Perilaku 
diskriminatif dan pelanggaran kerahasiaan bukan 
hanya berisiko membuat korban perdagangan 
orang kembali trauma, tetapi juga merusak 
hubungan kepercayaan dengan praktisi reintegrasi, 
yang merupakan hal yang sangat penting dalam 
keberhasilan reintegrasi. 
 
 
Diskriminasi, perlakuan buruk, tindak 
kekerasan. Beberapa korban perdagangan orang 
mengalami perlakuan buruk dari praktisi 
reintegrasi. Di beberapa kasus, korban 
perdagangan orang menjadi sasaran kekerasan 
verbal dan fisik dari praktisi reintegrasi. Hal ini 
umumnya terjadi kepada korban perdagangan 
anak, khususnya di lingkungan penampungan. 
 
 

Pengalaman semacam itu sangat melukai, membuat tertekan, dan membuat korban perdagangan orang kembali 
merasakan trauma, merusak pemulihan dan reintegrasi mereka. Pengalaman ini juga memengaruhi kepercayaan 
terhadap praktisi lain, yang kemudian dapat berarti keengganan atau penolakan untuk mencari atau menerima 
bantuan di masa depan, bahkan saat ada risiko kemunduran atau kegagalan reintegrasi. Untuk anak-anak yang 
diperdagangkan, dampak dari perlakuan buruk dan tindak kekerasan semakin kuat dirasakan karena mereka 
belum memiliki keterampilan yang cukup dalam menghadapi masalah untuk mengelola dan mengatasi 
pengalaman dan tindak kekerasan ini. Hal ini juga memperkuat rasa takut akan kekerasan lebih lanjut dan 
kurangnya kepercayaan terhadap pihak berwajib.   
 

Penting agar praktisi reintegrasi mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang dukungan 
reintegrasi. Layanan harus peka terhadap korban, berbasis trauma, peka terhadap gender, 
ramah anak, serta sesuai dengan budaya dan patuh terhadap kode etik profesional, prinsip 
etika, dan standar minimum perawatan. Hal ini berlaku untuk semua praktisi yang menangani 
orang yang diperdagangkan, termasuk sukarelawan dan staf tambahan seperti pengemudi dan 
staf administrasi, maupun petugas perbatasan dan imigrasi yang terlibat dalam proses 
pemulangan.  

Pentingnya manajemen kasus dan partisipasi korban  
 
Mengingat kompleksitas dari kebutuhan korban 
perdagangan orang dan naik turunnya 
kehidupan setelah perdagangan, manajemen 
kasus, termasuk partisipasi korban, sangatlah 
penting untuk memastikan keberhasilan 
reintegrasi. Akan tetapi, manajemen kasus tidak 
selalu digunakan dalam lembaga atau organisasi 
yang menangani reintegrasi.   

 
Banyak korban tidak dilibatkan di dalam desain 
dan penerapan reintegrasi mereka   
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dan layanan reintegrasi ditentukan oleh praktisi 
yang melakukan sedikit diskusi atau tanpa diskusi 
sama sekali dengan korban. Dampaknya, banyak 
korban mendapatkan layanan yang tidak sesuai, 
yang tidak memenuhi kebutuhan atau 
berkontribusi terhadap reintegrasi mereka. 
Komunikasi antara praktisi dan korban sering kali 
terbatas. 
 
Banyak korban menafsirkan kurangnya 
komunikasi sebagai kurangnya ketertarikan dan 
komitmen dalam membantu mereka. Kurangnya 
sumber daya untuk melakukan perjalanan atau 
alat komunikasi bagi korban yang berada di 
tempat terpencil berarti kecil kemungkinan 
mereka menerima manajemen kasus dan tindak 
lanjut yang memuaskan. Selain itu, sangat sedikit 
korban perdagangan orang ditanyai mengenai 
kualitas layanan yang mereka terima selama 
reintegrasi. Ada beberapa mekanisme sistematis 
yang berlaku untuk umpan balik dari korban 
perdagangan orang.  
 
Anak-anak memerlukan manajemen kasus yang lebih intensif dan panjang, mengingat situasi dan kerentanan 
mereka. Beberapa jenis bantuan diperlukan oleh anak-anak - khususnya pendidikan - bersifat jangka panjang, 
sering kali memakan waktu beberapa tahun. Meskipun beberapa anak-anak yang diperdagangkan memiliki 
manajer (penanggungjawab) kasus yang menangani mereka, banyak anak hanya menerima sedikit manajemen 
kasus atau bahkan tidak sama sekali. Sering kali manajer kasus mengembangkan rencana reintegrasi 
berkonsultasi dengan orang tua atau wali, tetapi tidak dengan anak-anak. 

  

Manajemen kasus merupakan kunci untuk keberhasilan reintegrasi. Manajer kasus harus 
ditugaskan untuk setiap korban guna mengembangkan dan memantau implementasi rencana 
reintegrasi mereka, dengan bekerja sama secara erat dengan korban. Melibatkan korban 
secara penuh dalam merancang dan memantau layanan reintegrasi memastikan bahwa 
program dirancang dengan baik dan memenuhi kebutuhan korban, termasuk perubahan 
seiring waktu. Hal ini mempertimbangkan bahasa, literasi, pendidikan, budaya, dan risiko 
mengalami trauma kembali, serta bagaimana mendorong partisipasi yang utuh dari anak-anak 
yang diperdagangkan yang berasal dari berbagai usia dan tahapan perkembangan. 

 Kurangnya koordinasi dan rujukan 

Koordinasi dan rujukan antarnegara dan di dalam negari merupakan hal penting dalam keberhasilan reintegrasi. 
Saat sistem ini bekerja dengan baik, orang yang diperdagangkan dapat membuat keputusan yang berdasar 
tentang beragam layanan reintegrasi yang tersedia dari berbagai organisasi dan lembaga dan memanfaatkan 
semaksimal mungkin peluang bantuan ini untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi mereka..  
 
Namun, pada praktiknya, kurangnya kerja 
sama antarlembaga dan institusi 
mengacaukan rujukan dan rangkaian 
perawatan korban. Banyak praktisi tidak 
mengetahui layanan apa yang tersedia di 
setiap negara atau di dalam negeri serta 
siapa yang berhak atas layanan tersebut dan 
bagaimana korban dapat mengaksesnya.  
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Ini artinya bahwa di beberapa kasus, korban mungkin mendapatkan layanan yang terbatas dari satu organisasi 
dan jaringannya, dan tidak mendapatkan tawaran berbagai layanan dan pilihan yang tersedia. Kurangnya 
komunikasi di antara para praktisi lebih lanjut membatasi proses rujukan dan pilihan untuk bantuan reintegrasi. 
 

Kerja sama dan koordinasi antarorganisasi dari berbagai bidang kerja diperlukan untuk 
memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan memastikan korban dapat mengakses beragam 
layanan untuk pemulihan dan reintegrasi mereka. Di banyak situasi, kerja sama antarlembaga 
tidak hanya memperluas pilihan bantuan bagi korban tetapi juga dapat menghindari duplikasi 
layanan. Praktisi memerlukan informasi tentang layanan reintegrasi yang tersedia untuk 
disampaikan kepada korban mengenai pilihan yang tersedia dan secara efektif mendukung 
rujukan. 

 

 
Layanan apa yang tersedia di wilayah Anda yang dapat mendukung reintegrasi 
korban perdagangan orang? Silakan identifikasi layanan khusus perdagangan  
orang serta bentuk layanan dan bantuan lain serta di mana layanan  tersebut  
dapat diakses 
 

Bantuan yang diperlukan 
(perumahan, medis, konseling, 
pendidikan, pelatihan, ekonomi, 
administrsi, hukum, 
perlindungan, bantuan 
pemulangan, kebutuhan 
keluarga) 

Layanan khusus perdagangan 
orang (sebutkan organisasi atau 
lembaga dan informasi kontak) 

Bantuan umum (sebutkan 
organisasi atau lembaga dan 
informasi kontak) 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 



 

 26 
 

 Trauma karena simpati dan kelelahan yang dialami oleh praktisi 
 
Praktisi reintegrasi terus menerus terpapar oleh 
informasi yang bersifat sensitif, emosional dan 
traumatis ketika membantu korban perdagangan 
orang memproses dan mengatasi trauma dalam 
hidup mereka baik sebelum maupun setelah 
terlepas dari perdagangan orang. Mereka sering 
kali bekerja dengan sumber daya yang terbatas 
dan jumlah korban yang banyak serta memiliki 
permasalahan dan kebutuhan kompleks, yang 
dapat memperparah tingkat stres dan 
kegelisahan mereka. Merekaa mungkin 
mengalami trauma sekunder (terpapar secara 
tidak langsung yang menyebabkan tumbuhnya 
perasaan yang mirip dengan yang dirasakan oleh 
korban) atau kelelahan. 
 
Dalam melakukan kerja sehari-hari, para praktisi 
reintegrasi diuntungkan karena adanya supervisi 
profesional dan dukungan dari tim mereka. 
Mereka juga perlu mendapat bantuan psikologis 
untuk mengelola stres, kegelisahan, dan bahkan 
trauma yang mungkin dipicu oleh pekerjaan 
mereka. Namun, banyak praktisi reintegrasi 
tidak mendapatkan supervisi dan dukungan 
professional tersebut. Mereka juga umumnya 
tidak mendapat kesempatan konseling atau 
belajar atau memperhatikan kesehatannya 
sendiri. 

 

Praktisi yang bertugas dalam pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan orang mungkin 
mengalami trauma sekunder dan berisiko mengalami kelelahan. Mereka sering kali menangani 
banyak korban dan sering pula memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga menambah rasa 
frustasi. Akses terhadap dukungan dan perawatan merupakan hal yang penting untuk 
membantu mengelola stres mereka. Penting juga agar para praktisi memiliki supervisi 
profesional, jam kerja yang wajar, dan jumlah korban yang dapat dikelola yang menjadi 
tanggung jawab mereka. 

 

 
Apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah trauma karena rasa simpati dan  
mencegah kelelahan? Dukungan apa yang dapat Anda peroleh untuk membantu                         
Anda mengatasi hal ini? 
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Pedoman untuk Praktisi 

 Tugaskan seorang manajer (penanggungjawab) kasus untuk menangani setiap korban. Lakukan penilaian 
kebutuhan yang terperinci dan siapkan rencana reintegrasi melalui konsultasi dengan korban. Kelola kasus secara 
berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan telah sesuai dan memenuhi kebutuhan yang disampaikan 
langsung oleh korban sesuai dengan standar minimum perawatan dan sesuai dengan usia mereka (orang dewasa 
atau anak-anak). Sesuaikan layanan dan rencana reintegrasi  melalui diskusi dengan masing-masing korban jika 
diperlukan. 

 Berikan paket layanan reintegrasi yang berkualitas baik dan komprehensif, termasuk perumahan, layanan 
kesehatan, dukungan psikologis, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, bantuan hukum dan 
administratif termasuk tempat tinggal, keselamatan dan keamanan, bantuan bagi keluarga dan proses 
pemulangan. Memastikan bahwa layanan reintegrasi fokus pada korban, berbasis trauma, ramah anak, peka 
gender, dan sesuai dengan budaya. Pastikan bahwa layanan diberikan oleh praktisi yang terlatih secara 
profesional, termasuk mereka yang memiliki keahlian menangani korban perdagangan anak dan remaja. 

 Bangun kemitraan dan kepercayaan dengan para praktisi dan lembaga yang menangani reintegrasi pada 
tingkat lokal dan nasional, guna memastikan keberlangsungan bantuan dan perawatan serta layanan yang 
komprehensif. Bermitralah dengan lembaga yang menawarkan bantuan yang khusus terkait perdagangan orang 
dan bantuan yang bersifat umum. Pastikan layanan memenuhi kebutuhan semua korban perdagangan orang 
selama proses reintegrasi. 

 Libatkan korban perdagangan orang (baik orang dewasa maupun anak-anak) dalam merancang, 
menerapkan, memantau, serta mengevaluasi layanan dan program reintegrasi. Bertanggung jawablah terhadap 
korban perdagangan orang, termasuk memberikan mekanisme umpan balik dan menerima keluhan serta 
membuat perubahan yang diperlukan. 

 Berikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat tentang layanan reintegrasi. Pastikan bahwa 
korban perdagangan orang sepenuhnya memahami tentang layanan yang tersedia termasuk aturan atau batasan 
serta hak mereka untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh layanan termasuk jika terjadi di kemudian 
hari dalam proses reintegrasi. Pastikan bahwa semua bantuan bersifat sukarela. Berikan waktu kepada korban 
untuk membuat keputusan yang matang tentang bantuan yang diterima dan terus minta kesediaan mereka 
selama proses reintegrasi. Ketika menyampaikan informasi kepada anak-anak, sampaikan dengan sedemikian 
rupa sehingga sesuai dengan usia, pendidikan dan tahap perkembangan mereka. 

Tawarkan layanan dan dukungan reintegrasi berbasis masyarakat sehingga korban dapat kembali pulang 
ke keluarga mereka. Pastikan bahwa korban perdagangan orang yang kembali ke lingkungan masyarakat memiliki 
akses terhadap layanan komprehensif untuk mendukung reintegrasi mereka, baik layanan khusus perdagangan 
orang maupun melalui layanan umum. Pertimbangkan tempat penampungan sebagai solusi sementara dan hanya 
untuk beberapa kasus. Identifikasi opsi perawatan alternatif dalam kasus di mana anak-anak tidak dapat kembali 
kepada keluarganya. 

 Menetapkan dan mematuhi pedoman etika pemberian layanan reintegrasi dan kode etik profesional. 
Praktisi reintegrasi harus mematuhi prinsip tidak melukai, persetujuan secara matang, kerahasiaan, privasi, tanpa 
diskriminasi, keselamatan dan sensitivitas serta rasa hormat. Rancang dan terapkan tindakan-tindakan 
reintegrasi sedemikian rupa sehingga mendukung pemberdayaan, otonomi, dan ketangguhan korban. 

 Rancang layanan reintegrasi yang sesuai dengan dengan kebutuhan setiap anak dan kebutuhan khusus 
mereka kemudian terapkan layanan dengan cara yang ramah anak. Dukung semua bentuk reintegrasi dengan 
memperhatikan prinsip hak anak, protokol khusus anak, dan partisipasi anak. Pastikan semua praktisi (termasuk 
staf administrasi dan pendukung) secara profesional dilatih dan peka ketika menangani anak-anak yang 
diperdagangkan dan/atau rentan serta mematuhi kebijakan perlindungan anak. 

 Kenali risiko adanya trauma dalam diri anda yang muncul karena rasa simpati dan kelelahan dalam 

melaksanakan tugas reintegrasi. Buatlah strategi untuk menanggulangi stres yang ada dalam pekerjaan anda 

sehari-hari dan cari bantuan jika perlu. 
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