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Tentang Panduan Praktisi: Upaya Khusus dan Tambahan untuk
Penanganan Korban Perdagangan Anak

Panduan praktisi ini juga berguna untuk pembuat kebijakan yang bertugas untuk meningkatkan praktik

Kata

Upaya khusus dan tambahan apa dalam menangani korban
perdagangan anak?
Korban perdagangan anak, berdasarkan usia dan tahap
perkembangan mereka, secara unik terdampak oleh
perdagangan orang. Sebagai konsekuensinya, diperlukan
upaya khusus dan tambahan untuk menjamin keselamatan
dan kesejahteraan korban perdagangan anak di setiap
tahap kehidupan mereka setelah terlepas dari perdagangan
orang.
Upaya ini diperlukan sehubungan dengan:
1) identifikasi dan langkah pertama segera;
2) perlindungan dan dukungan;
3) tanpa kriminalisasi dan tanpa penahanan;
4) mendukung anak sebagai saksi korban; dan
5) pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan anak.

pemulihan

pertama
segera
saksi
korban

tidak

dan tidak
ditahan

dan
dukungan

“Identifikasi dan langkah pertama yang segera perlu dilakukan. Identifikasi korban perdagangan
anak yang cepat dan akurat merupakan langkah pertama yang penting untuk memastikan keselamatan
dan kesejahteraan mereka. Praktisi yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi harus memastikan
bahwa unsur “cara” (pemaksaan, penipuan, tipu muslihat, ancaman, penculikan, pemaksaan atau
penyalahgunaan kewenangan atau posisi rentan) tidak diperlukan dalam kasus anak-anak yang
diperdagangkan, yang diperlukan adalah untuk menetapkan “tindakan” untuk tujuan “eksploitasi”.
Seseorang yang tampak seperti anak-anak harus dianggap sebagai anak-anak sampai ditentukan lain. Jika
seorang anak diidentifikasi sebagai terduga korban perdagangan orang, langkah pertama yang segera
harus dilakukan adalah melibatkan otoritas perlindungan anak dan menerapkan langkah-langkah
perlindungan. Jika seorang anak dalam situasi genting tidak dinilai sebagai korban perdagangan orang,
mereka tetap harus dirujuk ke lembaga perlindungan anak untuk mendapatkan perlindungan dan
dukungan.

Korban perdagangan anak tidak dikenakan kriminalisasi maupun penahanan. Korban
perdagangan anak tidak boleh dikriminalisasi atau dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran
terkait status di mana mereka dipaksa harus melakukan sesuatu saat diperdagangkan, seperti masuk
(ke negara lain), tinggal dan bekerja secara ilegal atau tindak kejahatan lainnya. Mereka harus
ditempatkan di akomodasi yang layak dan tidak boleh ditahan di fasilitas penegakan hukum atau
imigrasi. Setiap keputusan untuk menempatkan anak-anak yang diperdagangkan di tempat
penampungan harus dibuat berdasarkan kasus per kasus dan demi kepentingan terbaik mereka, untuk
waktu sesingkat mungkin dan harus ditinjau kembali. Anak- anak yang diperdagangkan memiliki hak
untuk tidak dipisahkan dari anggota keluarga kecuali untuk kepentingan terbaik mereka; untuk menjaga
kontak dengan keluarga mereka; untuk dapat dengan segera mengakses bantuan hukum dan bantuan
lainnya dalam lingkungan yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan mereka; dan untuk menentang
legalitas perampasan kebebasan mereka serta untuk menerima keputusan segera.

Mendukung anak sebagai saksi korban. Anak-anak yang diperdagangkan mungkin ingin
berpartisipasi atau dipanggil untuk berpartisipasi dalam investigasi atau penuntutan terhadap pelaku
eksploitasi. Karena saksi korban anak sangat rentan mengalami trauma kembali, intimidasi dan
pembalasan, maka penting untuk mempertimbangkan risiko dengan hati-hati dan mengelolanya secara
proaktif, membuat semua keputusan terkait keterlibatan mereka atas dasar kepentingan yang terbaik
bagi anak.
Anak-anak harus diberi tahu tentang hak-hak mereka, proses perlindungan dan proses hukum
menggunakan bahasa dan cara/metode yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Jika
dinilai demi kepentingan terbaik anak, saksi korban anak harus diberikan dukungan untuk menjaga
kepentinganterbaik mereka dalam proses hukum dan menawarkan perlindungan yang tersedia bagi saksi
anak, seperti alternatif kesaksian langsung dan wawancara di pengadilan.
Pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan anak. Anak-anak yang diperdagangkan harus
didukung dalam proses pemulihan dan reintegrasi mereka, yang biasanya (tetapi tidak selalu) melibatkan
pemulangan dan reintegrasi ke keluarga dan komunitas mereka. Hal ini harus diupayakan dengan
sesegera mungkin tanpa penundaan dengan alasan apa pun. Keputusan tentang pemulihan dan
reintegrasi harus mempertimbangkan bahwa korban perdagangan anak sering mengalami trauma yang
signifikan, dengan efek jangka panjang yang merugikan kesejahteraan dan perkembangan fisik serta
psikologi mereka. Penilaian harus dilakukan untuk masing-masing korban perdagangan anak untuk
mengidentifikasi jalur yang tepat untuk pemulangan, pemulihan dan reintegrasi serta risiko yang
mungkin ada. Pemikiran anak harus juga dipertimbangkan dan tindakan harus dilakukan dengan cara
yang aman, sesuai untuk anak dan peka gender, termasuk, bila diperlukan, menunjuk wali yang sah,
untuk melindungi kepentingan terbaik anak.
Semua upaya khusus dan tambahan untuk anakanak yang diperdagangkan harus bersifat sukarela
dan rahasia. Upaya tersebut harus dilakukan pada
waktu dan dengan cara yang tepat, atas dasar
kesetaraan dan nondiskriminasi tanpa
membedakan antara anak warga negara sendiri
dan warga negara asing dan dengan
memperhatikan anak- anak yang berkebutuhan
khusus (misalnya, anak- anak yang sangat kecil,
memiliki disabilitas, dan yang telah menderita
eksploitasi dan pelecehan yang parah).

berbasis trauma: mengenali dampak trauma dan

ramah anak: upaya dirancang dan diterapkan

peka gender: memperlakukan semua korban

Upaya yang dilakukan harus berbasis trauma,

peka terhadap korban, ramah anak, peka
gender dan sesuai dengan budaya. Setiap upaya
yang diambil sehubungan dengan anak yang
diperdagangkan harus dibuat atas dasar untuk
memastikan kepentingan terbaik anak tersebut.

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

Mengingat korban perdagangan anak memiliki kebutuhan yang
kompleks dan beragam, berbagai praktisi dari beragam bidang pekerjaan
harus dilibatkan dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada
mereka. Ini mencakup pekerja sosial dan asisten layanan sosial, praktisi
layanan kesehatan, psikolog dan konselor, pengacara dan paralegal, guru
dan administrator sekolah, pelatih kejuruan, penasihat pekerjaan dan
ahli bisnis, administrator publik serta spesialis dan otoritas perlindungan
anak.
Meskipun merupakan tanggung jawab negara untuk menerapkan upaya khusus dan tambahan bagi korban
perdagangan anak, organisasi masyarakat sipil, terutama yang ahli dalam perlindungan anak dan antiperdagangan
orang, memiliki peran penting untuk bekerja mendukung negara dalam memenuhi kewajibannya.
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Kewajiban hukum terkait dengan
korban perdagangan anak
Upaya khusus dan tambahan untuk korban
perdagangan anak dibahas dalam beberapa
instrumen internasional dan regional, yang
mungkin relevan untuk undang-undang dan
kebijakan domestik.

Hukum dan pedoman internasional
Protokol Perdagangan Orang PBB (2000)
menyerukan kepada Negara Anggota untuk
melindungi dan membantu korban perdagangan
orang (Pasal 2), dengan mempertimbangkan
kebutuhan khusus anak (Pasal 6)

Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan
UNOHCHR tentang Hak Asasi Manusia dan
Perdagangan Orang ( 2002) menyerukan perlindungan
khusus dalam definisi perdagangan anak (Pedoman
8.1); identifikasi korban perdagangan anak secara cepat
dan akurat (Pedoman 8.2); tidak menuntut atau
menghukum korban anak atas pelanggaran yang
dilakukan saat diperdagangkan (Pedoman 8.3);
memberikan perlindungan tambahan sebagai imbalan
yang sesuai dengan kebutuhan dan “kepentingan
terbaik” mereka (Pedoman 8.4); dan membuat
kebijakan dan program khusus (Pedoman 8.7).

Pedoman UNICEF tentang Perlindungan Anak
Korban Perdagangan Orang (2006) menyerukan
perlindungan privasi dan kesempatan untuk
didengar dalam proses peradilan dan administratif
(Pedoman 2.1-2.9); identifikasi cepat dan proaktif
(Pedoman 3.1- 3.2); penunjukan wali (Pedoman
4.1-4.2); pendaftaran dan dokumentasi (Pedoman
5.1-5.3); regularisasi status (Pedoman 6); perawatan
sementara (Pedoman 7.1-7.2); penilaian kasus
perorangan (Pedoman 8.1-8.3); integrasi,
pemulangan dan reintegrasi (Pedoman 9.1- 9.4);
akses terhadap keadilan, termasuk tidak dikenakan
penahanan (Pedoman 10.1-10.2); dan bantuan
keuangan dan kompensasi (Pedoman 11).
Konvensi PBB tentang Hak Anak (1989)
menetapkan hak-hak anak dan prinsip pedoman
untuk semua upaya yang dilakukan untuk anakanak: memastikan kepentingan terbaik anak (Pasal
3), nondiskriminasi (Pasal 2), kelangsungan hidup
dan perkembangan (Pasal 6) dan partisipasi (Pasal
12). KHA (Konvensi Hak Anak) menyerukan
perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi
(Pasal 19, 32, 34, 36) dan dukungan dalam
pemulihan dan reintegrasi sosial (Pasal 39).

Hukum dan pedoman regional
Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan
Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP)
(2015) mengakui bahwa korban perdagangan anak
memiliki kebutuhan khusus dan hak tambahan yang
harus dipenuhi dan dihormati serta menyerukan
undang-undang, kebijakan, dan mekanisme yang
tepat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan
korban perdagangan anak mulai dari identifikasi
hingga pemulangan dan reintegrasi.

Rencana Aksi ASEAN Melawan Perdagangan
Orang, Terutama Perempuan dan Anak (2012)
menyerukan perlunya perhatian khusus kepada korban
perdagangan anak dengan memberikan perlindungan
dan bantuan untuk pemulihan fisik, psikologis dan
sosial.

Pedoman Sensitif Gender ACWC (2016)
menetapkan perlindungan khusus dalam definisi
perdagangan anak (1.1.3); bahwa seorang anak harus
dianggap sebagai anak sampai ditentukan lain (3.2.3);
dan bahwa lembaga perlindungan anak harus
dihubungi ketika seorang korban perdagangan anak
diidentifikasi (3.2.9).

Pedoman dan Prosedur Regional ACWC
untuk Mengatasi Kebutuhan Korban TPPO, khususnya
perempuan dan anak (2018) menetapkan upaya khusus
dan tambahan untuk korban perdagangan anak dalam
Prinsip Panduan 4, termasuk perhatian khusus kepada
anak-anak dengan kebutuhan tambahan dan mereka
yang telah dieksploitasi secara parah.
Konvensi Dewan Eropa (KDE) tentang
Tindakan Melawan Perdagangan Orang (2005)
menetapkan upaya khusus untuk mengurangi
kerentanan anak-anak terhadap perdagangan orang
(Pasal 5); mengidentifikasi dan melindungi korban
perdagangan anak (Pasal 10); perlindungan privasi
khusus untuk anak-anak (Pasal 11); bentuk bantuan
khusus (Pasal 12);penerapan kepentingan terbaik anak
dalam repatriasidan pemulangan (Pasal 14, 16); dan
upaya perlindungankhusus bagi korban perdagangan
anak (Pasal 28).
Arahan Uni Eropa 2011/36/EU (2011)
menetapkan kepentingan terbaik anak sebagai
pertimbangan utama dalam semua upaya bagi
korban perdagangan anak dan memberikan
bentuk bantuan, dukungan dan perlindungan
khusus kepada korban perdagangan anak (Pasal
13, 14, 15, 16).
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Permasalahan dan tantangan untuk memastikan upaya khusus dan
tambahan bagi penanganan korban perdagangan anak
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pemberian upaya khusus dan tambahan bagi korban
perdagangan anak berpusat pada dua tema utama:
• Pengalaman dan kebutuhan korban perdagangan anak
• Tantangan struktural dan institusional dalam upaya penanganan anak-anak yang diperdagangkan

perdagangan anak

Upaya khusus dan tambahan memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak setelah terbebas
dari perdagangan orang dan pemulihan serta reintegrasi jangka panjang mereka. Namun, dalam
praktiknya, tidak semua korban perdagangan anak mendapat manfaat dari upaya tersebut. Dalam
beberapa kasus, ini dikarenakan pengalaman masing-masing anak, yang memengaruhi pengambilan
keputusan mereka. Dalam kasus lain, faktor struktural dan institusional menghambat atau melemahkan
pemberian upaya khusus dan tambahan untuk anak- anak. Penting untuk memahami faktor-faktor yang
berbeda dan terkadang bertentangan ini untuk memastikan bahwa anak-anak yang diperdagangkan
menerima dukungan dan perlindungan yang mereka butuhkan.
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Child trafficking victim experiences and needs

Dampak fisik, psikologis dan sosial dari perdagangan orang
Physical, psychological and social impacts of trafficking
Perdagangannegatively
Orang berdampak
terhadap
kesejahteraan
fisik,and
psikologis
dan emosional
anak
Trafficking
impactsnegatif
a child’s
physical,
psychological
emotional
well-being
as serta
well as
hubungan
sosial
mereka.
Ini
berbeda
menurut
usia,
sifat
dan
lamanya
perdagangan
orang
yang
dialami,
their social relationships. This differs according to age, the nature and length of trafficking, pre-existing
kerentanan yangpersonal
sudah adaresilience
sebelumnya,
pribadi dan
sumber
dukungan
setelah terlepas
dari
vulnerabilities,
andketangguhan
sources of support
after
trafficking.
Generally,
trafficked
perdagangan orang. Umumnya, kondisi anak-anak yang diperdagangkan membaik seiring waktu, seiring
children’s conditions improve over time, as they recover from trafficking. However, some children face
pemulihan mereka dari situasi perdagangan orang. Namun, beberapa anak menghadapi krisis dan hambatan
crises
and obstacles that arise in their lives, often due to the various impacts of trafficking.
yang muncul dalam kehidupan mereka, sering kali karena berbagai dampak perdagangan orang.

Physical impacts. Children’s physical wellDampak fisik. Kesehatan fisik kesejahteraan dan
being and development are impacted by
perkembangan anak-anak dipengaruhi oleh kondisi
unhealthy
conditions
while trafficked
including
yang tidak sehat
saat diperdagangkan
termasuk
lack
of
and/or
poor
quality
food,
unhygienic
kekurangan dan/atau kualitas makanan yang buruk,
living
poor
personal
hygiene,
kondisiconditions
hidup yangand
tidak
higienis
dan kebersihan
hazardous
conditions,
lack berbahaya,
of medical
pribadi yangworking
buruk, kondisi
kerja yang
kurangnya
perawatan
medis, konsumsi
alkohol
dan/
care,
use of
alcohol and/or
narcotics,
lack of
atau
narkotika,
kurangnya
akses
ke
pendidikan,
access to education, isolation and exposure to
isolasi dan
terhadap
hubungan yang tidak
unsafe
andpaparan
unhealthy
relationships.
aman dan tidak sehat.

Many
also been
physically
and sexually
Banyakhave
juga yang
mengalami
pelecehan
fisik dan
abused
while
trafficked,
as
a
form
seksual saat diperdagangkan, sebagai of
bentuk
exploitation,
means
control
or punishment.
eksploitasi, alat
kontrolofatau
hukuman.
Beberapa
Some
children
become
pregnant
anak hamil saat diperdagangkan danwhile
mengalami
aborsi, keguguran
dan/atau abortion,
melahirkan.
trafficked
and experience
miscarriage
and/or childbirth.

Anak-anak yang diperdagangkan sering kali
menderita berbagai cedera fisik dan penyakit. Ini
Trafficked children frequently suffer various
termasuk malnutrisi, cedera (seperti patah tulang,
physical
injuries
and illnesses.
These include
memar dan
luka bakar),
trauma gigi,
malnutrition,
wounds
(such
as
fractures,
penyalahgunaan/ kecanduan zat terlarang
dan
contusions
burns),
dental
trauma,
infeksi yang and
ditularkan
secara
seksual.
Jikasubstance
tidak
misuse/addiction
andcedera
sexually
transmitted
diobati, penyakit atau
dapat
memiliki efek
jangka panjang
merusak illnesses
pemulihanormereka
infections.
Leftdan
untreated,
injuries
serta
perkembangan
fisik
dan
kesejahteraan
can have a long-term and deleterious effect on
mereka.
their
recovery as well as their physical

development and well-being.

Dampak psikologis. Anak-anak sering mengalami
trauma yang mendalam akibat perdagangan orang,
Psychological
Children arekognitif,
often
yang berdampakimpacts.
pada perkembangan
deeply
traumatized
as
a
result
of
trafficking,
emosional, dan hubungan mereka. Masalah
impacting
cognitive,
emotional
and gejala
emosional, their
psikologis
dan perilaku
termasuk
gangguan stres
pascatrauma
(PTSD), depresi,
relational
development.
Emotional,
kecemasan, harga
rendah, kurang
percaya
diri,
psychological
anddiri
behavioral
problems
include
gangguan makan,
menyakiti diristress
sendiri,
ide bunuh
symptoms
of post-traumatic
disorder
diri, penyalahgunaan
kemarahan/
perlawanan
(PTSD),
depression, zat,
anxiety,
low self-esteem,
dan mengisolasi diri dari keluarga dan teman
lack of confidence, eating disorders, self-harm,
sebaya.

suicidal ideations, substance misuse,
anger/combativeness and self-isolation from
family and peers.
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Korban perdagangan anak mengalami berbagai
emosi setelah bebas dari perdagangan, baik
positif maupun negatif. Anak-anak bersyukur
dan lega ketika mereka melarikan diri atau
diselamatkan dari situasi perdagangan orang.
Pada saat yang bersamaan, umumnya mereka
mengalami stres, bingung dan trauma segera
setelah bebas dari perdagangan orang dan
membutuhkan waktu dan dukungan untuk
menjadi stabil dan pulih. Mereka juga khawatir
tentang bagaimana mereka akan mengatasi
masalah dalam kehidupan mereka yang sudah
ada sebelum diperdagangkan (misalnya,
masalah ekonomi, utang, konflik keluarga,
kebutuhan keluarga).
Meskipun berbeda setiap anak (berdasar usia
serta tahap perkembangan mereka), banyak
anak yang diperdagangkan belum mampu
mengembangkan strategi untuk mengatasi
emosi mereka dan mengelola hubungan.
Mereka memerlukan dukungan untuk
memproses dan menerima eksploitasi serta
tantangan setelah bebas dari perdagangan
orang, melalui upaya berbasis trauma, ramah
anak dan sesuai dengan budaya.

“

”

Tergantung pada dukungan yang mereka
terima, emosi dan reaksi anak-anak umumnya
membaik saat mereka pulih dan berintegrasi
kembali ke keluarga dan komunitas mereka.
Banyak anak memanfaatkan ketangguhan
pribadi mereka untuk pulih. Mereka
mengembangkan rasa kesejahteraan mental
dan emosional termasuk meningkatkan
kepercayaan diri dan harga diri selama
reintegrasi. Di saat bersamaan, korban anak
menghadapi tantangan emosional dalam
menanggapi peristiwa kehidupan, krisis dan
tahap perkembangan.
Dampak sosial. Perdagangan orang juga
berdampak pada lingkungan sosial anak-anak
termasuk hubungan dengan keluarga dan
masyarakat. Banyak korban perdagangan anak
dan keluarganya sangat ingin dipersatukan
kembali sesegera mungkin; penundaan atau
terhentinya pertemuan kembali ini adalah
sumber stres dan kecemasan.
Banyak anak diterima kembali di rumah oleh
keluarga mereka meskipun telah
diperdagangkan, hal ini berkontribusi terhadap
diterimanya mereka di dalam komunitas yang
lebih luas.
Akan tetapi, lingkungan keluarga anak tidak
selalu mendukung atau sehat.
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Beberapa korban perdagangan anak
diperlakukan dengan buruk oleh orang tua,
saudara kandung atau anggota keluarga
lainnya. Mereka disalahkan karena apa yang
terpaksa mereka lakukan saat diperdagangkan
(seperti prostitusi atau kejahatan kecil) atau
karena mereka pulang dengan tangan hampa
(di banyak negara, menjadi “anak laki-laki yang
baik” atau “anak perempuan yang baik” berarti
membantu menafkahi keluarga).
Beberapa anak dilecehkan dan dianiaya
karena keluarga mereka menyalahkan mereka
atas perdagangan yang mereka alami. Lainnya
ditolak oleh keluarga mereka, tidak dapat
kembali ke rumah. Beberapa anak datang dan
kembali ke lingkungan keluarga yang penuh
kekerasan. Mereka menderita pelecehan
emosional, fisik dan seksual di tangan anggota
keluarga dan tidak memiliki dukungan untuk
pulih dan berintegrasi kembali.
Banyak korban perdagangan anak
menghadapi stigma dan diskriminasi ketika
mereka kembali ke komunitas mereka.
Mereka sering mencoba untuk merahasiakan
perdagangan yang mereka alami untuk
menghindari reaksi dan celaan dari
komunitas. Bahkan jika mereka tidak
mengungkapkan perdagangan yang mereka
alami kepada komunitas, mereka tetap harus
menghadapi rumor yang beredar karena
ketidakhadirannya dalam komunitas. Dalam
beberapa kasus, tetangga bergosip tentang di
mana anak itu berada dan apa yang telah
mereka lakukan selama pergi. Beberapa anak
dianggap sebagai “masalah” atau
“bermasalah” karena dampak perdagangan
dan dipandang rendah di masyarakat.
Beberapa anak diejek dan dirundung oleh
teman sebayanya ketika mereka kembali ke
sekolah atau oleh orang lain di lingkungan
mereka. Dalam kasus ekstrim, pelecehan ini
melibatkan kekerasan. Anak- anak ini
mungkin juga agresif dan cenderung
melawan dalam berinteraksi. Beberapa
anak, terutama korban eksploitasi seksual,
mengalami pelecehan dan kekerasan di
komunitas asal mereka sebagai reaksi atas
eksploitasi seksual yang dialami.

Penting bagi praktisi untuk memahami berbagai dampak perdagangan anak (fisik, psikologis dan
sosial) serta reaksi dan situasi yang sangat berbeda yang mereka hadapi dari keluarga dan
komunitas mereka. Menggunakan pendekatan berbasis trauma, peka terhadap korban, peka
gender, ramah anak dan sesuai dengan budaya berperan penting dalam mengatasi dampak
merusak jangka panjang dari perdagangan anak.
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Ketakutan dan risiko bahaya
Kerugian lebih lanjut adalah risiko nyata dalam
kehidupan dari sejumlah korban perdagangan
anak. Mereka sering merasa takut pada tahap
yang berbeda setelah bebas dari perdagangan
orang dan dalam kaitannya dengan berbagai
risiko dan bahaya yang muncul.
Pelaku perdagangan menggunakan kekerasan
fisik, psikologis dan seksual serta paksaan,
ancaman dan manipulasi untuk mengendalikan
anak-anak dan mencegah mereka melarikan diri.
Risiko bahaya dari pelaku perdagangan orang
sering berlanjut setelah perdagangan orang
berakhir termasuk melalui intimidasi dan
ancaman untuk menyakiti anak atau keluarganya.
Bahaya juga muncul dalam interaksi anak-anak
dengan praktisi. Anak-anak mungkin kembali
trauma jika pengalaman mereka tidak dipercaya;
tidak dipercaya juga berarti tidak diidentifikasi
dan tidak dibantu. Anak-anak bahkan dapat
dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang
dilakukan saat diperdagangkan, yang mengarah
pada penangkapan, penahanan dan/atau
deportasi mereka.
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Saksi korban anak menderita kerugian jika tidak
didukung dan dilindungi secara layak dalam
proses hukum. Akibatnya, mereka mungkin
kembali trauma karena harus menceritakan
pengalaman mereka berulang kali, kurangnya
teknik ramah anak yang digunakan di pengadilan
(misalnya, tidak dipisahkan dari tersangka pelaku
atau memiliki pilihan untuk memberikan
kesaksian dari jarak jauh), perlakuan tidak peka
oleh jaksa dan hakim dan kurangnya
perlindungan fisik yang mengarah pada
pembalasan dari pelaku perdagangan.

“

Bahaya juga dapat terjadi ketika anak-anak
dibantu. Beberapa anak yang dibantu dalam
program residensial menghadapi aturan dan
batasan yang ketat (misalnya, tidak diizinkan
untuk menghubungi anggota keluarga, tidak dapat
meninggalkan tempat penampungan, tinggal di
tempat penampungan yang terlalu lama) dan
mengalami ini sebagai hal yang berbahaya.
Beberapa anak mengalami pelecehan atau
kekerasan di tempat penampungan dari anakanak lain atau di tangan praktisi.

”

Beberapa anak juga mengalami bahaya dari keluarga mereka, termasuk kekerasan emosional, fisik dan seksual.
Ini mungkin sudah lebih dulu terjadi sebelum perdagangan orang atau terjadi sebagai akibat dari perdagangan
orang. Bahaya juga diderita oleh anak-anak di komunitas. Risiko bahaya dalam keluarga dan komunitas sangat
menyulitkan pemulihan dan reintegrasi.

Penting bahwa anak-anak dilindungi dari berbagai macam bahaya yang mungkin mereka hadapi setelah
perdagangan orang – dari pelaku perdagangan, praktisi, keluarga dan anggota masyarakat. Hal ini
membutuhkan pembelajaran dari anak-anak tentang bahaya yang mereka hadapi dan mengambil
tindakan untuk melindunginya. Kebijakan perlindungan anak dan kebijakan keselamatan anak adalah
salah satu alat yang dapat digunakan praktisi untuk mengatasi risiko bahaya lebih lanjut. Kebijakan ini
harus didasarkan pada respons anak terhadap pengalaman hidup yang berbahaya yang mereka lalui.

Masalah kepercayaan (mempercayai dan dipercayai)
Anak-anak yang diperdagangkan telah dikhianati atau
ditipu, termasuk oleh orang-orang yang mereka
percaya. Anak-anak juga mungkin merasa dikecewakan
atau ditinggalkan oleh anggota keluarga atau teman
yang mungkin telah mendorong mereka untuk mencari
pekerjaan atau terlibat dalam perdagangan orang yang
mereka alami. Oleh karena itu, dapat dimengerti
bahwa sulit bagi anak-anak yang diperdagangkan untuk
mengetahui siapa yang harus dipercaya dan
diandalkan.
Korban perdagangan anak sering tidak mempercayai
praktisi karena mereka telah diberi tahu oleh pelaku
perdagangan bahwa praktisi akan menangkap,
mendeportasi atau menyakiti mereka. Selain itu,
banyak anak memiliki pengalaman negatif dengan
beberapa praktisi, memberi mereka alasan yang kuat
untuk tidak mempercayai mereka. Mereka mungkin
tidak percaya bahwa pengalaman mereka akan
diperlakukan secara rahasia dan privasi mereka akan
dilindungi. Mereka mungkin juga tidak merasa yakin
bahwa praktisi akan memahami apa yang menjadi
kepentingan terbaik bagi mereka dan bertindak sesuai
kebutuhan.

Beberapa anak tidak dipercaya atau dipedulikan
oleh praktisi, bahkan ketika mereka berbagi
pengalaman perdagangan yang mereka alami dan
meminta bantuan dan dukungan. Anak-anak yang
diperdagangkan menghadapi ketidakpercayaan
dan kecurigaan dari beberapa praktisi yang tidak
percaya bahwa mereka adalah “benar-benar
korban” dan memperlakukan mereka sebagai
migran gelap, pelacur, penjahat atau pekerja
ilegal. Beberapa anak dihukum (ditangkap,
ditahan, dikriminalisasi dan dideportasi) alih-alih
dilindungi sebagai konsekuensi tidak dipercaya.
Diperlakukan dengan ketidakpercayaan dapat
membuat anak-anak diam dan mengarahkan
mereka untuk menghindari identifikasi atau
menolak dukungan dan bantuan. Ini juga dapat
memengaruhi keputusan mereka dalam jangka
panjang, termasuk kesediaan mereka untuk
menerima bantuan yang mereka butuhkan adalah
untuk pulih dan melupakan perdagangan orang.

Korban perdagangan anak perlu percaya pada praktisi dan juga merasa bahwa mereka
dipercaya. Penting bagi praktisi untuk bersikap terbuka terhadap pengalaman korban
perdagangan anak, mengakui bahwa mengungkapkan semua hal itu menakutkan dan
sulit dan mungkin hanya terjadi setelah waktu berlalu dan kepercayaan telah
terbangun. Hubungan saling percaya memungkinkan praktisi untuk lebih memahami
apa yang telah diderita anak dan upaya apa yang diperlukan. Dibutuhkan waktu dan
tindakan yang nyata bahwa praktisi dapat dipercaya, tidak menghakimi dan bahwa
tindakan yang diusulkan tulus, dengan niat baik dan demi kepentingan terbaik anak.

kepercayaan dengan korban perdagangan anak?

11

Pemahaman yang kurang mengenai status, hak, dan opsi perdagangan orang
Banyak anak tidak sepenuhnya memahami status mereka sebagai korban perdagangan orang dan upaya yang ada
untuk mendukung mereka. Mereka mungkin tidak memahami hak mereka atas layanan dan bagaimana
mengaksesnya atau hak mereka dalam proses hukum. Beberapa anak tidak menganggap diri mereka sebagai
korban perdagangan orang.

Tidak memahami layanan dan cara
mengaksesnya. Beberapa korban perdagangan
anak tidak mendapatkan informasi apa pun
tentang status mereka sebagai korban
perdagangan orang dan bantuan yang menjadi
haknya. Mereka juga tidak selalu mengerti
bagaimana mengakses layanan, baik dari
lembaga khusus yang menangani perdagangan
orang maupun dari lembaga perlindungan anak.
Anak-anak lain diberi tahu tentang layanan tetapi,
karena alasan tertentu, masih tidak memahami
hak mereka untuk mendapat dukungan dan
bantuan. Dampak psikologis dan emosional dari
trauma membuat anak sulit memahami dan
memproses informasi. Hal ini terutama terjadi
segera setelah bebas dari perdagangan orang
yaitu ketika anak-anak masih dalam kondisi syok,
bingung dan trauma. Pemahaman anak-anak juga
dapat dipengaruhi oleh usia anak, tahap
perkembangan, literasi, pendidikan, kemampuan
analisis dan pengambilan keputusan, bahasa dan
budaya.
Korban anak sering kali membutuhkan waktu
untuk memahami hak-hak mereka dan
mempertimbangkan pilihan mereka. Informasi
harus diulang beberapa kali serta diberikan dalam
bentuk tertulis sehingga mereka dapat
membacanya kembali. Bahkan ketika korban
anak mengetahui dukungan yang tersedia,
mereka merasa sulit untuk menavigasi sistem
bantuan yang sering kali rumit, birokratis, dan
mengintimidasi. Mereka membutuhkan dukungan
dalam memahami dan mencari layanan. Praktisi
berperan penting dalam memberikan informasi
yang akurat kepada anak-anak dan dalam
bekerja sama dengan mereka untuk
mengeksplorasi pilihan mereka,
mengoordinasikan rujukan, menemani mereka
mengakses layanan dan, bila diperlukan,
melakukan advokasi atas nama mereka.
Tidak mengetahui hak dalam proses hukum.
Korban perdagangan anak umumnya tidak
menyadari hak-haknya dalam proses hukum sebagai korban saksi dalam penuntutan atau
dalam mengakses pemulihan - termasuk hak
mereka untuk menolak terlibat dan pilihan untuk
teknik dan perlindungan yang ramah anak.
Mereka sering percaya atau telah diberi tahu
secara eksplisit bahwa mereka harus memberi
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pernyataan atau kesaksian melawan pelaku perdagangan, yang mungkin sebenarnya tidak masalah. Informasi
tertulis tentang peran dan hak korban anak dalam berbagai proses hukum (termasuk pilihan untuk menolak
terlibat) jarang tersedia atau disampaikan dengan cara yang ramah anak.
Tidak melihat situasi mereka sebagai perdagangan
orang. Beberapa anak tidak mengerti bahwa mereka
telah diperdagangkan. Banyak yang berasal dari
keluarga dan komunitas rentan dan telah bekerja
dalam kondisi yang sulit di rumah. Mereka mungkin
melihat pekerjaan sebagai tanggung jawab mereka
dan tidak menilai situasi mereka sebagai eksploitatif
atau berbahaya, terutama ketika berasal dari
lingkungan dengan kondisi hidup dan kerja yang
buruk.
Korban perdagangan anak lainnya menganggap
situasi mereka sebagai hal yang normal, melihatnya
sebagai “ketidakberuntungan” atau tidak seburuk
yang seharusnya. Beberapa tidak merasa bahwa
identitas korban sesuai dengan pengalaman mereka,
melihat situasi yang dihadapi sebagai bentuk untuk
“bertahan hidup” alih-alih sebagai sebuah
“eksploitasi”. Akibatnya mereka mungkin tidak
mengidentifi kasi diri sebagai korban perdagangan
orang atau tidak melihat layanan dan dukungan yang
tersedia sebagai hal yang relevan atau berguna bagi
mereka.

Korban perdagangan anak berhak atas informasi tentang status perdagangan orang dan
hak-hak mereka. Informasi harus diberikan kepada anak-anak dengan cara yang
mempertimbangkan usia, tahap perkembangan, literasi, bahasa, dan karakteristik lainnya.
Informasi harus dijelaskan secara lisan serta diberikan dalam format tertulis yang dapat diakses
oleh anak-anak. Praktisi mungkin juga perlu mendukung korban perdagangan anak untuk dapat
mengakses hak dan layanan yang tersedia.
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Anak-anak yang diperdagangkan menunjukkan
kombinasi yang mencolok antara ketangguhan
dan kerentanan. Banyak anak mencari peluang
justru karena mereka kuat dan banyak akal
(misalnya, karena mereka ingin membantu
keluarga mereka atau menemukan peluang
yang lebih baik). Dan terlepas dari pengalaman
yang sangat negatif dan trauma karena
perdagangan orang, anak-anak yang
diperdagangkan menggunakan sisa kekuatan
dan keberanian untuk terus melanjutkan hidup
mereka setelah bebas dari perdagangan orang.
Korban perdagangan anak memanfaatkan faktor
perlindungan pribadi seperti keterampilan
intelektual, temperamen positif dan harga diri
yang positif serta kemampuan untuk mengatasi
trauma masa lalu. Beberapa anak mampu dan
ingin mengelola diri mereka sendiri setelah
terlepas dari perdagangan orang dan oleh
karena itu menolak bantuan. Mereka mungkin
juga menolak dilihat atau dikategorikan sebagai
korban perdagangan orang dan menolak
layanan yang terkait dengan identitas ini.
Di saat bersamaan, menjadi tangguh tidak
selalu cukup untuk pulih dari perdagangan
orang juga tidak dengan sendirinya menjamin
keselamatan dan kesejahteraan anak.
Ketangguhan tidak berlaku sama dalam semua
hal; seorang anak yang diperdagangkan
mungkin tangguh dalam satu hal tetapi tidak
dalam hal lainnya. Misalnya, seorang anak
mungkin kuat secara pribadi, tetapi tetap saja
berasal dari keluarga yang tidak sehat atau
kasar. Ketangguhan, kemudian, penting bagi
praktisi dan korban anak untuk mengenali dan
memanfaatkannya tetapi tidak selalu
meniadakan kebutuhan anak akan layanan dan
dukungan.
Kerentanan dan ketangguhan anak-anak juga berubah dari waktu ke waktu dan memerlukan penyesuaian dalam
penyediaan perlindungan dan dukungan. Beberapa anak memiliki sumber dukungan lain yang dapat mereka
andalkan (misalnya, keluarga, teman, dan anggota masyarakat). Mereka mungkin juga memiliki akses ke bantuan
formal di luar kerangka antiperdagangan orang (misalnya, dari lembaga perlindungan anak, layanan berbasis
masyarakat, organisasi keagamaan). Beberapa korban anak dan keluarganya lebih menyukai bentuk dukungan lain
ini karena mereka lebih mengenalnya dan tersedia di komunitas lokal di mana anak-anak tersebut tinggal. Mereka
juga cenderung tidak menarik perhatian anak sebagai korban perdagangan orang.

Setiap anak yang diperdagangkan rentan dan tangguh pada saat yang bersamaan. Penting untuk
mengidentifikasi kekuatan dan ketangguhan setiap anak, serta kerentanan mereka. Mendorong
ketangguhan mereka penting untuk membantu mereka pulih setelah bebas dari perdagangan
orang sembari memastikan bahwa dukungan dan perlindungan yang memadai tersedia bagi
mereka. Manfaatkan bentuk-bentuk dukungan lain untuk membantu korban anak (baik layanan
perdagangan dan nonperdagangan orang), bila tersedia.
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Carefully
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inform
child trafficking
victims
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measures
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secara
hati-hati dan
menyeluruh
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tentangand
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layanan available
dan
upaya
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to them, both in terms of assistance as well as in the legal process, including their right tomereka
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menolak intervensi.
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interventions.
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taken
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views mempertimbangkan
into account and are
in their
best dan
demi kepentingan terbaik mereka. Dapatkan persetujuan anak (dan orang tua/ wali) untuk setiap upaya yang
interests. Obtain the child (and parent/guardian’s) informed consent for any measures undertaken for
dilakukan untuk perawatan dan perlindungan mereka.
their care and protection.

Pastikanthat
bahwa
korban
perdagangan
anak
memahami
sepenuhnya
status mereka
sebagai korban
Ensure
child
trafficking
victims
fully
understand
their status
as a trafficking
victimperdagangan
and their
dan hak-hak mereka sebagai konsekuensi dari status ini. Dukung mereka dalam memahami dan mengakses hak-hak
rights and entitlements as a consequence of this status. Support them in understanding and accessing
ini saat dibutuhkan. Anak-anak yang tidak melihat diri mereka sebagai korban perdagangan orang tetap berhak atas
these
rights when needed. Children who do not see themselves as trafficking victims are nonetheless
hak, perlindungan dan pelayanan ini.

entitled to these rights, protections and services.
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korban perdagangan
anak tentang
status
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child trafficking
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and comprehensive
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trafficking
victim,
their rights
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andsemua
all measures
designed
tountuk
support
them. Tailor
this
Sesuaikan informasi ini dengan usia, pendidikan, dan tahap perkembangan anak untuk memastikan bahwa mereka
information to children’s ages, education and stages of development to ensure that they understand the
memahami materi. Upayakan agar informasi ini tersedia dalam bahasa yang relevan, termasuk bahasa mayoritas dan
material.
Make this information available in relevant languages, including majority and minority
minoritas di suatu negara. Libatkan korban dalam mengembangkan materi untuk memastikan bahwa informasi yang
languages
in adan
country.
victims
in developing
diberikan jelas
mudah Engage
diakses oleh
korban
perdagangan this
anak.material to ensure that the information
provided is clear and accessible to different child trafficking victims.
Waspadai tidak hanya kerentanan anak-anak tetapi juga kekuatan dan ketangguhan mereka. Bekerja sama
Be aware not only of children’s vulnerabilities but also their strengths and resilience. Work with
dengan anak-anak untuk mengidentifikasi dan merasa bangga dengan kekuatan mereka. Manfaatkan kekuatan dan
children
to identify
and
be proud
of their
strengths.
Leverage
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with
them
to
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and
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after
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Be
aware
that
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dari perdagangan orang. Sadarilah bahwa kekuatan dan ketangguhan anak-anak tidak meniadakan kebutuhan and
mereka akan
dukungan
dan bantuan.
Perlufor
diketahui
jugaand
bahwa
kerentanan
danbe
ketangguhan
akan
resilience
does
not negate
their need
support
assistance.
Also
aware thatanak-anak
children’s
berubah seiring and
waktu
dan memerlukan
penyesuaian
dalam
perlindungan
dan dukungan.
vulnerabilities
resilience
will change
over time
and
require adjustments
in protection and support.
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Structural and institutional challenges in measures for trafficked
children

Ketersediaan,
aksesibilitas
dan
kesesuaian upaya
penanganan
anak-anak
Availability,
accessibility
and
appropriateness
of measures
for untuk
children
Trafficked children, by virtue of their age,
stage of development and trafficking
Anak-anak yang diperdagangkan, berdasarkan
experience,
require special
additional
usia, tahap perkembangan
danand
pengalaman
measures. These
may also
be memerlukan
needed in
perdagangan
yang mereka
lalui,
response
to crises
or setbacks
that emerge
upaya
khusus
dan tambahan.
Ini mungkin
juga
after trafficking
in response
to specific
diperlukan
sebagaiortanggapan
terhadap
krisis
atau
kemunduran
yang muncul
setelah
life events
or at different
stages
of bebas
dari
perdagangan
orang
atau
sebagai
tanggapan
development. Such measures, however,
are
terhadap
peristiwa
kehidupan
tertentu
atau pada
not always available.
tahap perkembangan yang berbeda. Namun,
upaya seperti itu tidak selalu tersedia.

Many children are unprotected and unsupported at different stages after trafficking, either within the
anti-trafficking framework or the child protection system, both abroad and at home. In many cases,
Banyak
anak
dilindungi
dan tidak
didukung
berbagai tahapan
setelah
dari perdagangan
orang,
measures
fortidak
trafficked
children
do not
differpada
substantially
from those
for bebas
adult trafficking
victims.
baik dalam kerangka antiperdagangan orang atau sistem perlindungan anak, di luar negeri maupun di dalam
Younger and older children also have different needs and, at times, require different or more tailored
negeri. Dalam banyak kasus, upaya untuk anak-anak yang diperdagangkan tidak berbeda secara substansial dari
measures.
tailoring
by theorang
child’s
age isAnak-anak
largely absent.
Special
and
measures
are
upaya untukSuch
korban
perdagangan
dewasa.
yang lebih
muda
danadditional
lebih tua juga
memiliki
needed
in
relation
to
identification,
protection
and
support,
non-criminalization
and
non-detention,
for
kebutuhan yang berbeda dan, terkadang, memerlukan tindakan yang berbeda atau yang lebih disesuaikan.
child
victim-witnesses
and
recovery
and
reintegration.
These
measures
should
be
child-friendly,
traumaPenyesuaian berdasarkan usia anak sering kali jarang terjadi. Upaya khusus dan tambahan diperlukan dalam
kaitannya
identifikasi, gender-sensitive
perlindungan dan and
dukungan,
tanpa
kriminalisasi dan tanpa penahanan, untuk saksi
informed,dengan
victim-sensitive,
culturally
appropriate.
korban anak dan pemulihan serta reintegrasi. Upaya ini harus ramah anak, berbasis trauma, peka terhadap korban,
peka gender dan sesuai dengan budaya.

Measures in relation to identification.
Rapid
accurate
identification
child
Upaya and
terkait
identifikasi.
Identifikasiof
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trafficking
victims
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dan
akurat dari
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perdagangan
anaksafety
sangat
and well-being.
However,
not
all child
penting
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dan
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Namun,
tidak
semua
korbaneither in a
trafficking
victims
are
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perdagangan
anak
diidentifikasi
timely fashion
or,dapat
in many
cases, atsecara
all. This
tepat
waktu
atau,
dalam
banyak
may be due to practitioners’ kasus,
poor tidak
sama
sekali. Ini mungkin
karena pemahaman
understanding
of the trafficking
definition
praktisi yang buruk tentang definisi perdagangan
(including
that movement is not required);
orang (termasuk bahwa perpindahan tidak selalu
that
exploitation
caneksploitasi
take many
forms
(for
perlu terjadi); bahwa
dapat
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example,
sexual
exploitation,
labor,
petty
dalam berbagai bentuk (misalnya, eksploitasi
crime) and
that thekejahatan
“means”kecil)
element
seksual,
perburuhan,
dan bahwa
unsur
“cara”deception,
(pemaksaan,fraud,
penipuan,
tipu
(coercion,
threat,
muslihat,
ancaman,
penculikan,
abduction,
force or
abuse ofpemaksaan
power or atau
penyalahgunaan
kekuasaan
atau
posisi
rentan)in
position of vulnerability) is not
required
tidak
selalu
diperlukan
dalam
kasus
anak-anak.
the case of children. Non-identification may
Tidak dapat diidentifikasi juga mungkin karena
also be because practitioners lack skills,
praktisi tidak memiliki keterampilan,
knowledge
to identify
child
pengetahuanand
dan tools
alat yang
cukup untuk
trafficking
victims.
mengidentifikasi korban perdagangan anak.
Ketika usia
korban age
tidakispasti,
merekathey
harus
When
a victim’s
uncertain,
dianggap
sebagai
anak-anak
sampai
ditentukan
should be presumed to be children until
lain.
Meskipun
demikian, Nonetheless,
banyak korbanmany
determined
otherwise.
perdagangan anak (dan khususnya remaja yang
child
trafficking victims (and particularly
lebih tua) diperlakukan sebagai orang dewasa
older
teenagers)
treated
as adults rather
alih- alih
dianggapare
sebagai
anak-anak.

than presumed to be children.
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Dalam semua kasus yang melibatkan anak-anak
(baik itu korban perdagangan atau bukan),
otoritas perlindungan anak harus dilibatkan dan
serangkaian tindakan perlindungan diterapkan
untuk melindungi kepentingan terbaik anak.
Dalam praktiknya, sejauh mana anak dirujuk ke
lembaga perlindungan anak berbeda secara
substansial. Banyak anak yang diperdagangkan
tidak memperoleh manfaat dari keterlibatan
pekerja perlindungan anak pada tahap apapun
setelah bebas dari perdagangan orang.
Tindakan terkait perlindungan dan dukungan
anak. Anak-anak yang diperdagangkan harus
menerima perlindungan dan dukungan yang
sama seperti orang dewasa (misalnya,
akomodasi, perawatan medis, bantuan hukum,
dukungan psikologis, dan lain sebagainya), yang
disesuaikan dengan kebutuhan, usia, serta tahap
perkembangan mereka. Bantuan harus bersifat
sukarela, demi kepentingan terbaik anak dan
dengan mempertimbangkan pendapat mereka
sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.
Namun, dalam praktiknya, perlindungan dan
dukungan paling umum tersedia bagi anak-anak
dalam bentuk program penampungan tertutup di
mana mereka tinggal untuk jangka waktu yang
lama, dengan pembatasan pergerakan, kontak
pribadi, dan aktivitas. Bantuan di tempat
penampungan sering kali terbatas cakupannya
dan bersifat jangka pendek. Bantuan tersebut
jarang berorientasi pada kebutuhan reintegrasi
jangka panjang (misalnya, pendidikan dalam
bahasa dan kurikulum yang sesuai dengan negara
asal korban atau pelatihan kejuruan yang relevan
dengan lapangan kerja di negara asal). Dalam
beberapa kasus, praktisi tidak berbicara dalam
bahasa anak sehingga menghambat komunikasi
dan penyediaan layanan yang efektif.

“

”

Seorang wali yang sah harus ditunjuk ketika
seorang korban perdagangan anak kehilangan
pengasuhan orang tuanya (misalnya, karena
perpisahan atau keterlibatan orang tua dalam
perdagangan) untuk memastikan kepentingan
dan kesejahteraan terbaik anak dan mewakili
anak dalam proses hukum. Namun, hal ini
umumnya tidak terjadi dan, kalaupun ada, sering
kali satu orang wali bertanggung jawab atas
jumlah anak yang terlalu banyak.
Padahal anak-anak dan remaja yang
diperdagangkan harus menerima informasi,
dalam bentuk dan cara yang tepat agar
mampu membuat keputusan tentang
kehidupan mereka, sebagian besar tidak
menerima informasi lisan atau tertulis tentang
hak-hak dan
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mereka juga tidak selalu dilibatkan oleh praktisi
dalam diskusi tentang pilihan mereka. Sementara
bantuan tidak harus bergantung pada kerja sama
anak dengan pihak berwenang, banyak anak
ditekan oleh penegak hukum untuk memberikan
pernyataan dan menjadi saksi korban.
Tindakan terkait nonkriminalisasi dan tanpa
penahanan. Korban perdagangan anak tidak
boleh dikriminalisasi atau dimintai
pertanggungjawaban atas pelanggaran yang
dipaksa untuk mereka lakukan saat
diperdagangkan, seperti masuk (ke negara lain)
secara ilegal, tinggal secara ilegal, atau bekerja
secara ilegal. Namun, banyak anak yang
dikriminalisasi karena tindakan tersebut dan
tidak menerima bantuan atau perwakilan hukum
untuk menolak tuduhan atau sanksi ini.
Anak-anak yang diperdagangkan tidak boleh
ditahan di fasilitas penegakan hukum. Namun,
beberapa korban perdagangan anak “dilindungi”
di dalam penjara, sel polisi, pusat penahanan
imigrasi dan fasilitas peradilan pidana lainnya.
Selain itu, di banyak negara, korban
perdagangan anak ditahan di tempat
penampungan tertutup tanpa kebebasan
bergerak, nyaris tidak ada kontak dengan
keluarga mereka dan terkena hukuman atau
sanksi ketika mereka melanggar aturan atau
dianggap tidak kooperatif atau tidak menghargai.
Mereka jarang bisa melawan legalitas
perampasan kebebasan mereka. Hal ini
menyebabkan anak-anak stres dan menimbulkan
kecemasan yang cukup parah sehingga
menghambat proses pemulihan dan
kesejahteraan mereka.
Tindakan terkait dengan saksi korban anak.
Anak-anak yang diperdagangkan dapat terlibat
dalam proses hukum terkait perdagangan sebagai
saksi korban atau sebagai korban kejahatan
dalam tuntutan ganti rugi atau proses perdata.
Tindakan melibatkan seorang anak dalam proses
hukum terkait perdagangan harus didasarkan
pada apakah tindakan tersebut demi kepentingan
terbaik mereka, termasuk pertimbangan bahwa
proses hukum dapat menempatkan
anak- anak dalam posisi yang berbahaya, dengan
risiko mengulang trauma dan kemungkinan
pembalasan dari pelaku perdagangan.
Namun, pada kenyataannya banyak anak yang
diperdagangkan menjadi saksi korban dalam
keadaan yang tidak menguntungkan mereka.
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Beberapa pihak berwenang sangat “mendorong”
korban anak-anak untuk menjadi saksi korban
serta menjadikan partisipasi mereka sebagai syarat
perlindungan dan dukungan. Banyak korban
diberi tahu atau diberi kesan bahwa mereka
secara hukum diwajibkan untuk memberikan
pernyataandan kesaksian melawan pelaku
perdagangan. Anak-anak sering stres dan takut
dengan prosedur hukum tetapi merasa tidak
mampu untuk menolak.
Banyak korban perdagangan anak tidak menerima
informasi yang jelas dan ramah anak tentang peran
mereka sebagai saksi korban, hak dan tanggung
jawab mereka atau proses itu sendiri (misalnya,
berapa banyak pernyataan yang harus mereka
berikan, berapa kali mereka akan memberikan
kesaksian di persidangan, berapa lama kasus akan
berlangsung, seberapa besar kemungkinan
penuntutan yang berhasil). Mereka sering
menerima informasi yang sangat minim dari
penegak hukum dan jaksa selama proses hukum
berlangsung dan praktisi lain umumnya tidak
memiliki akses informasi tentang proses hukum
tersebut. Seorang petugas harus ditugaskan guna
mendampingi semua saksi korban anak untuk
melindungi kepentingan terbaik mereka,
mengutamakan
hak-hak mereka dan memastikan mereka tetap
mengikuti perkembangan kasus mereka.
Meminta seorang anak berperan sebagai saksi
korban (terutama selama tinggal jauh dari rumah)
akan membebani dan membuat mereka trauma.
Pelaksanaan proses hukum berdampak negatif
pada kesejahteraan anak dan pemulihan mereka
(misalnya, mereka diminta memberikan banyak
keterangan dan kesaksian, bersaksi di hadapan
pengeksploitasi mereka, mendapatkan pertanyaan
kasar dari pengacara dan hakim, kurangnya
penafsiran dan tidak memahami apa yang terjadi).
Perilaku praktisi hukum dapat menyebabkan
kerugian tambahan dan mengulang trauma.
Praktisi hukum harus memiliki standar dan
protokol untuk melindungi kepentingan terbaik
setiap saksi korban anak dan untuk memastikan
keadilan yang ramah anak. Praktisi hukum juga
harus membiasakan diri dengan prosedur ruang
sidang ramah anak yang mungkin tersedia.
Tindakan terkait pemulihan dan reintegrasi.
Korban perdagangan anak harus diberikan layanan
untuk mendukung pemulihan dan
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reintegrasi berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan, pandangan, dan keinginan mereka
masing-masing. Layanan harus disesuaikan secara
individual, cakupannya komprehensif dan untuk
kepentingan terbaik anak. Namun, bagi banyak
korban perdagangan anak, penilaian semacam itu
tidak dilakukan.
Dukungan reintegrasi biasanya ditawarkan dalam
program residensial, yang terletak di daerah
perkotaan yang jauh dari rumah dan keluarga
korban. Layanan reintegrasi sering kali terbatas
atau tidak tersedia bagi anak-anak ketika tinggal di
komunitas asal mereka. Beberapa bantuan, seperti
perawatan medis, konseling, pelatihan dan
pendidikan, hanya tersedia melalui program
rumah penampungan. Beberapa anak (dan
keluarga mereka) setuju untuk tinggal di tempat
penampungan sebagai satu-satunya cara untuk
membantu anak tersebut.
Karena banyak korban perdagangan anak berasal
dari keluarga rentan, anggota keluarga korban
juga sering membutuhkan layanan reintegrasi
(misalnya, pekerjaan untuk orang tua atau
perawatan medis untuk saudara kandung yang
sakit). Ketika layanan terbatas hanya pada
layanan langsung untuk anak, sulit untuk
mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi
keberhasilan reintegrasi. Misalnya, ketika orang
tua seorang anak menganggur, anak tersebut
mungkin harus putus sekolah untuk membantu
ekonomi keluarga. Kurangnya perhatian terhadap
situasi keluarga secara keseluruhan dapat
membuat anak rentan untuk diperdagangkan
kembali.
Anak-anak yang diperdagangkan yang tidak dapat
kembali pulang (karena tidak memiliki orang tua
atau lingkungan keluarga yang layak) biasanya
tinggal di tempat penampungan selama
bertahun-tahun. Ada beberapa pilihan untuk
pengasuhan kekerabatan atau penempatan
alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat
berintegrasi kembali ke lingkungan rumah
mereka. Dukungan bagi anak dan remaja yang
diperdagangkan yang bertransisi menuju
kehidupan mandiri juga terbatas ketika mereka
tidak dapat kembali ke keluarga atau masyarakat
mereka.

Penting bagi praktisi untuk menerapkan langkah-langkah khusus dan tambahan bagi korban
perdagangan anak di semua tahap kehidupan mereka setelah bebas dari perdagangan orang,
untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Semua tindakan yang diambil harus
berdasarkan kepentingan terbaik anak; keputusan tersebut harus diambil dengan berkonsultasi
terlebih dahulu dengan anak. Penting juga bagi para praktisi untuk menilai dan mengatasi
kesenjangan serta masalah dalam penyediaan tindakan khusus dan tambahan untuk korban
anak, termasuk ketika tindakan tersebut bukan demi kepentingan terbaik anak. Penilaian
tersebut harus dilakukan berdasarkan pengalaman anak.
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Nhệng
Tindakan
biện khusus
pháp ệệcapa
biệtyang
và bệAnda
sung ambil
nào cóketika
sện trong
menangani
công việc1cệa
korban
bện nện nhân bệ
mua
bán là trệ em?
CệnTindakan
có nhệng biện
nào
tiệpyang
theo?
perdagangan
anak?
lebihpháp
lanjut
apa
diperlukan?

Tindakan lebih lanjut apa yang diperlukan?

Tindakan apa yang ada?
Terkait dengan identifikasi
korban perdagangan anak

Terkait dengan
perlindungan dan
dukungan korban
perdagangan anak
Terkait dengan
nonkriminalisasi dan
tanpa penahanan korban
perdagangan anak
Terkait dengan korban
perdagangan anak sebagai
saksi korban

Beberapa anak diabaikan dan diremehkan
Beberapa anak yang diperdagangkan cenderung
gagal diidentifikasi dan dibantu serta berisiko
mengalami eksploitasi kembali atau lebih lanjut.
Banyak praktisi berfokus pada perdagangan untuk
eksploitasi seksual dan mengabaikan bentukbentuk eksploitasi lainnya (misalnya, eksploitasi
tenaga kerja, kejahatan kecil atau mengemis).
Beberapa bentuk umum pekerja anak (seperti,
menjadi pekerja rumah tangga) mungkin tidak
teridentifikasi, bahkan ketika anak-anak
dieksploitasi dengan cara-cara yang meningkatkan
tingkat kasus perdagangan orang.

“
”

Demikian pula, beberapa jenis korban bahkan
tidak dipertimbangkan. Anak laki-laki, misalnya,
menghadapi hambatan untuk diidentifikasi dan
menerima layanan, karena mereka sering
dianggap tidak rentan seperti anak perempuan.
Anak laki-laki bahkan lebih kecil
kemungkinannya untuk diidentifikasi dan
dibantu ketika diperdagangkan untuk eksploitasi
seksual, suatu bentuk perdagangan yang
umumnya tidak diasosiasikan dengan anak laki-
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laki. Mengingat anggapan tentang kerentanan
yang bias terhadap gender menganggap anak
laki-laki mungkin kurang nyaman untuk
membagikan cerita mereka dan untuk
diidentifikasi.
Korban perdagangan anak yang mengidentifikasi
diri sebagai LGBTQI+ (lesbian, gay, biseksual,
transgender, queer atau questioning, interseks
dsb orientasi seksual dan identitas gender yang
teridentifikasi) sering diabaikan dan mungkin
didiskriminasi oleh praktisi. Korban transgender
dan anak-anak yang tidak sesuai gender
termarjinalkan secara sosial dan mungkin
menghadapi diskriminasi dalam mengakses
beberapa bentuk bantuan (misalnya,
perumahan, penempatan kerja) atau
membutuhkan perlindungan dan bantuan khusus
yang tidak tersedia (misalnya, langkah-langkah
keamanan karena risiko kekerasan diskriminatif,
mediasi keluarga, layanan kesehatan mental dan
medis yang berorientasi pada gender). Di
negara-negara di mana hubungan sesama jenis
dikriminalisasi, anak-anak LGBTQI+ yang
diperdagangkan untuk eksploitasi seksual
mungkin tidak diakui telah dieksploitasi secara
seksual dan malah salah diidentifikasi dan
dikriminalisasi karena terlibat dalam hubungan
seks sesama jenis. Anak-anak yang merasa
dihakimi atau tidak diterima karena identitas
gender atau orientasi seksual mereka mungkin
juga tidak akan terbuka bercerita pada praktisi.
Anak-anak penyandang disabilitas sering kali
sangat rentan terhadap perdagangan orang.
Mereka mungkin juga sangat sulit untuk
diidentifikasi. Para korban dengan disabilitas
mental mungkin tidak dapat menceritakan
eksploitasi yang mereka alami sehingga mereka
tidak teridentifikasi dan tidak mendapat bantuan
dan tidak diperhatikan. Anak-anak penyandang
disabilitas yang diperdagangkan, baik fisik
maupun mental, memerlukan bantuan khusus
yang umumnya tidak terpenuhi karena
minimnya perhatian akan kebutuhan tersebut.

“
”

“

”

Anak yang lebih besar (remaja yang mendekati
usia dewasa) juga cenderung tidak
dipertimbangkan. Praktisi sering memperlakukan
pemuda sebagai orang dewasa (misalnya,
mereka tidak menerapkan anggapan usia
minoritas dan memberikan layanan yang
seharusnya diberikan pada orang dewasa,
seperti pelatihan pekerjaan alih-alih pendidikan).
Mereka sering juga dianggap kurang rentan
dibandingkan anak-anak yang lebih muda
dengan sumber daya terbatas, sebagai akibatnya
mereka kurang diprioritaskan.
Korban perdagangan anak yang merupakan warga negara bisa jadi juga tidak terdeteksi di mana praktisi tidak mengakui
bahwa anak-anak diperdagangkan di dalam negara mereka sendiri dan bahwa perdagangan anak tidak selalu melibatkan
perpindahan atau unsur “sarana”.

22

Dalam beberapa kasus, anak-anak tidak percaya, tidak kooperatif dan bahkan berlaku agresif kepada praktisi.
Mereka mungkin tidak jujur tentang apa yang telah terjadi pada mereka atau tidak mau mengungkapkan usia
mereka yang sebenarnya (mengatakan bahwa mereka berusia di atas 18 tahun). Kepekaan praktisi terhadap alasan
di balik reaksi anak-anak tersebut adalah kunci dalam menumbuhkan rasa percaya dan aman yang akan mengarah
pada keterbukaan anak terhadap dukungan dan bantuan.
Penting bagi praktisi untuk memiliki pengetahuan tentang berbagai tipe anak yang mungkin
menjadi korban perdagangan orang dan peka terhadap hal tersebut (anak-anak dari segala usia,
jenis kelamin, identitas seksual, kebangsaan, etnis, asal sosial dan karakteristik lainnya). Untuk
itu mereka memerlukan informasi tentang perdagangan anak serta peka terhadap bagaimana
pengalaman anak-anak dapat membuat mereka sulit merasa yakin dan percaya pada praktisi.

Pentingnya kepercayaan dan praktisi yang tepercaya
Membangun dan menjaga kepercayaan
merupakan hal yang sangat penting dalam
identifikasi, perlindungan dan reintegrasi anakanak yang diperdagangkan. Setiap anak harus
difasilitasi dengan seorang praktisi tepercaya
(biasanya seorang petugas) untuk mendukung
perawatan langsung mereka dan reintegrasi
berikutnya.
Praktisi ini membantu anak-anak (dan keluarga
mereka) untuk mengakses informasi dan
dukungan dari berbagai lembaga, berfungsi
sebagai kontak tunggal untuk berkomunikasi
dan mengadvokasi atas nama anak serta
bertindak sebagai orang yang konsisten dan
tepercaya bagi anak. Dalam hubungan mereka
dengan anak- anak, petugas mencontohkan
hubungan saling percaya dan mendukung,
berbeda dengan pengalaman perdagangan
anak.
Perlu waktu untuk memahami pengalaman
perdagangan masing-masing anak dan kondisi
kehidupan mereka untuk dapat memastikan
bahwa kepentingan terbaik mereka dijaga dalam
semua tindakan yang diambil. Termasuk
memastikan kepercayaan dan keyakinan anak
dan memberi mereka waktu untuk berbagi apa
yang telah mereka alami, bagaimana perasaan
mereka dan apa yang mereka butuhkan. Terus
terlibat dalam mendukung anak melalui pasang
surut kehidupan setelah bebas dari perdagangan
termasuk bersikap terbuka dan fleksibel dengan
bantuan dan layanan serta memungkinkan
anak-anak untuk kembali jika mereka keluar dari
program atau kembali ke situasi eksploitatif.

“
”

Namun, tidak semua korban perdagangan anak mendapatkan akses pekerja sosial dan, bahkan ketika hal ini
terjadi, sering kali terjadi pergantian staf di lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan. Anak-anak yang
diperdagangkan cenderung berinteraksi dengan banyak praktisi yang berbeda pada berbagai tahap identifikasi,
bantuan dan reintegrasi, yang mengharuskan setiap praktisi baru untuk memulai kembali dan korban harus
menceritakan kembali peristiwa kehidupan mereka yang sulit dan traumatis.
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Anak-anak yang berbicara bahasa asing
membutuhkan juru bahasa tepercaya yang
memahami situasi mereka dan peka terhadap
kebutuhan mereka. Juru bahasa yang tepat
memainkan peran penting dalam membantu
anak-anak yang diperdagangkan untuk merasa
nyaman dalam mengungkapkan pengalaman
mereka dan mendiskusikan kebutuhan mereka.
Menggunakan juru bahasa yang tidak tepat atau
tidak sensitif menempatkan anak pada risiko
kecemasan dan stres serta membuat mereka
enggan membagikan cerita mereka. Hal ini juga
dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat,
yang dapat mengakibatkan tindakan yang tidak
sesuai yang merugikan kesejahteraan anak
termasuk perlindungan, pemulihan dan
reintegrasi.

Penting bagi anak-anak untuk diberi petugas yang mereka percayai dan andalkan serta yang
menangani mereka secara konsisten dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk menghindari anakanak harus mengulang menceritakan pengalaman traumatis mereka atau berkomunikasi dengan
banyak praktisi yang berbeda. Menugaskan juru bahasa yang tepercaya dan berkualitas, bila
diperlukan, juga penting dalam mendukung korban perdagangan anak.

Kurangnya alat dan prosedur
Alat bantu, protokol dan prosedur diperlukan untuk pelaksanaan tindakan khusus dan tambahan bagi korban
perdagangan anak terkait dengan identifikasi, perlindungan dan reintegrasi, serta dalam hal proses hukum.
Namun, di banyak negara, tidak ada tindakan khusus untuk anak atau praktisi tidak mengetahui/ terlatih untuk
mengambil tindakan tersebut. Langkah-langkah yang ada tidak selalu disertai dengan alat bantu dan prosedur
untuk mendukung pelaksanaannya.
Pedoman etika nasional tentang penanganan
korban perdagangan anak tidak selalu ada, hal ini
membuat praktisi bekerja tanpa panduan untuk
memastikan kepentingan terbaik anak, privasi,
kerahasiaan (dan batas kerahasiaan), persetujuan,
partisipasi, nondiskriminasi, keselamatan dan
kesejahteraan serta hak anak untuk berpartisipasi
dalam penerapannya. Praktisi tidak selalu
menyadari atau tidak memiliki akses terhadap
pedoman etika yang tersedia secara internasional.
Pedoman tersebut juga tidak diterjemahkan ke
dalam bahasa setempat dan disesuaikan dengan
konteks lokal.
Ini berarti bahwa praktisi sering kali tidak
memiliki bekal untuk menangani masalah etika
yang muncul dalam menangani anak-anak yang
diperdagangkan. Misalnya, beberapa korban
perdagangan anak mengalami pelanggaran etika
dan pelanggaran privasi ketika
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praktisi membagikan cerita mereka pada orang
lain atau ketika status perdagangan mereka
diungkapkan kepada media atau masyarakat.
Beberapa masalah etika juga merupakan
masalah hukum dan kedua faktor tersebut harus
dipertimbangkan dengan tepat. Misalnya, hak
anak atas privasi dan kerahasiaan perlu
dipertimbangkan dengan kerangka hukum
terkait batas kerahasiaan dan pelaporan wajib
di negara tersebut.

Penting bagi praktisi untuk mengetahui dan terlatih dalam menggunakan alat bantu, protokol
serta prosedur untuk tindakan khusus dan tambahan bagi anak-anak yang diperdagangkan serta
memberikan bimbingan etika. Dengan tidak adanya panduan materi nasional, praktisi dapat
mencari panduan internasional tentang langkah-langkah khusus dan tambahan. Kebijakan
perlindungan anak dan keselamatan anak berperan penting untuk menghindari pelanggaran
etika dan hukum serta untuk memastikan kepentingan terbaik anak.

yang diperdagangkan?

diperdagangkan?”
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perdagangan anak

Pengetahuan dan keterampilan dalam menangani
anak-anak yang diperdagangkan. Menangani
anak- anak yang diperdagangkan membutuhkan
keterampilan dan pengetahuan khusus termasuk
pemahaman tentang perdagangan anak, dampaknya
terhadap anak-anak, bagaimana mengidentifikasi
dan membantu anak-anak yang diperdagangkan dan
praktik-praktik ramah anak. Beberapa praktisi belum
dilatih untuk menangani anak- anak dan tidak
memiliki pengetahuan atau kapasitas untuk
mengidentifikasi dan mendukung mereka.
Banyak praktisi kurang memiliki pengetahuan
tentang prinsip-prinsip perlindungan anak dan
hak-hak anak sebagaimana ditetapkan oleh
Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC). Misalnya,
petugas imigrasi sering melihat anak-anak yang
diperdagangkan sebagai migran gelap alih-alih
sebagai anak yang membutuhkan perlindungan.
Akibatnya, beberapa anak yang diperdagangkan
tidak pernah diidentifikasi atau dibantu. Yang lain
tidak mendapatkan bantuan untuk memastikan
kepentingan dan kesejahteraan terbaik mereka.
Kepekaan dalam menangani anak-anak yang
diperdagangkan.
Banyak anak yang diperdagangkan diperlakukan
dengan sopan, hormat dan merasa didukung ketika
berinteraksi dengan praktisi. Namun, beberapa anak
yang diperdagangkan diperlakukan dengan buruk
selama identifikasi, saat melaporkan kasus mereka
atau saat memberikan pernyataan. Mereka
mengalami perlakuan, perilaku dan sikap yang tidak
menyenangkan dari praktisi yang berbeda.
Penegak hukum bisa jadi melakukan identifikasi
dalam bentuk interogasi dan menahan anak-anak
dalam kondisi yang tidak layak saat status
perdagangan mereka sedang dinilai, alih-alih
mewawancarai mereka secara baik-baik. Pengacara
mungkin saja mewawancarai anak-anak dengan cara
yang mengintimidasi, membingungkan, atau
menakutkan. Beberapa profesional kesehatan
bersikap diskriminatif dan menghakimi dalam
perilaku mereka (misalnya, memandang rendah
anak-anak karena eksploitasi seksual yang mereka
alami atau karena “berpenyakit”).
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Korban perdagangan anak mungkin menghadapi
ketidakpekaan dan diskriminasi karena kasus
perdagangan mereka atau berdasarkan
karakteristik pribadi dan spesifik (misalnya,
karena mereka adalah warga negara asing,
transgender atau memiliki gender yang berbeda,
memiliki disabilitas).
Kurangnya kepekaan dari praktisi ini menyakiti
perasaan korban, menimbulkan stres serta
memicu kembali trauma korban perdagangan
anak yang sering kekurangan keterampilan untuk
mengatasi dan mengelola apa yang mereka
alami. Hal ini juga membahayakan kepercayaan
mereka pada praktisi.
Kelalaian, penganiayaan, penyalahgunaan.
Kegagalan dalam mengidentifikasi korban
perdagangan anak, dalam beberapa kasus,
merupakan kelalaian dari pihak praktisi. Beberapa
korban perdagangan anak menghadapi
penganiayaan, bahkan kekerasan fisik dan verbal
dari praktisi. Praktisi terkadang juga gagal
menangani kasus pelecehan yang dilakukan oleh
beberapa anak terhadap anak lain di tempat
penampungan tersebut.
Kejadian-kejadian ini menimbulkan stres, rasa
terintimidasi, dan takut. Tergantung pada
keadaannya, tindakan praktisi tersebut dapat
dikategorikan pelanggaran profesional atau tindak
kejahatan yang memerlukan penanganan dari
pihak berwenang.

Penting bagi praktisi untuk terampil dan berpengetahuan dalam menangani korban perdagangan
anak serta sensitif, hormat, ramah anak dan peka terhadap trauma dalam interaksi mereka.
Mereka harus dilatih mengenai prinsip dan praktik perlindungan anak serta memiliki kesempatan
untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Kasus tindak kejahatan yang disebabkan oleh
kelalaian, penganiayaan dan penyalahgunaan harus ditanggapi secara serius dan dilaporkan
kepada penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Pelanggaran juga harus
dilaporkan dan diselidiki dengan cermat.

perlindungan anak
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Namun, banyak praktisi yang menghadapi
anak- anak yang diperdagangkan tidak
menerapkan kerangka perlindungan anak atau
mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Di
banyak negara, anak-anak diperlakukan sebagai
pelaku atau saksi korban. Akibatnya, korban anak
tidak dirujuk ke lembaga perlindungan anak.
Mereka yang usianya diragukan sering
diperlakukan sebagai orang dewasa yang
menyebabkan hak-hak mereka sebagai anak-anak
tidak terlindungi.
Selain itu, lembaga perlindungan anak sering
fokus pada perlindungan anak-anak yang lebih
kecil dengan perhatian yang kurang pada remaja
yang rentan. Hal ini tampaknya disebabkan oleh
pandangan masa kanak-kanak yang lebih penting
daripada masa remaja. Mungkin juga karena
layanan perlindungan anak memiliki sumber daya
yang terbatas dan fokus pada mereka yang
dianggap lebih rentan. Penting untuk
memberikan perhatian yang sama terhadap
berbagai masalah dan isu yang dialami oleh
anak-anak dari segala usia, baik dalam kerangka
perlindungan anak dan antiperdagangan manusia
maupun untuk menerapkan langkah-langkah
yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.
Menilai kepentingan terbaik anak membutuhkan
partisipasi mereka. Anak-anak harus memiliki
kesempatan berekspresi dan diperhitungkan
pendapatnya sesuai dengan usia, tahap
perkembangan dan kapasitas mereka. Partisipasi
juga dapat menjadi terapi dan memperkuat harga
diri serta kepercayaan diri mereka. Dalam
praktiknya, anak-anak sering kali tidak diajak
berkonsultasi mengenai kebutuhan dan
kepentingan mereka terkait identifikasi,
pendampingan dan reintegrasi atau proses
hukum.

“
”

Meskipun demikian, menentukan apa yang
menjadi kepentingan terbaik anak merupakan
proses yang rumit. Konsepnya luas dan
memungkinkan adanya banyak perbedaan
interpretasi. Praktisi dan anak- anak mungkin
tidak memiliki pandangan yang sama tentang
tindakan apa yangmenjadi kepentingan terbaik
mereka. Hal ini membutuhkan pertimbangan dan
keseimbangan pandangan anak- anak dengan
mempertimbangkan ketangguhan, kapasitas
mereka yang sedang berkembang, serta
kerentanan dan kebutuhan perlindungan
mereka.

Partisipasi anak juga memberikan pengalaman langsung yang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan intervensi. Secara keseluruhan anak-anak tidak terlibat dalam merancang, menerapkan, dan
mengevaluasi tindakan antiperdagangan yang berdampak pada mereka. Tampaknya juga hanya ada sedikit
mekanisme untuk umpan balik dari anak-anak yang diperdagangkan di dalam organisasi dan lembaga yang bekerja
secara langsung dengan anak-anak.
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Untuk memastikan kepentingan terbaik setiap anak, peningkatan kerja sama dan koordinasi diperlukan antara
kerangka kerja antiperdagangan manusia dan sistem perlindungan anak, dengan memanfaatkan berbagai tenaga
profesional (pekerja sosial, tenaga kesehatan, guru, pengacara, penegak hukum) di dalam sistem ini. Hal ini
memungkinkan anak-anak memperoleh manfaat dari berbagai tindakan dan layanan dari berbagai organisasi dan
lembaga. Namun, banyak praktisi antiperdagangan manusia tidak memiliki pengetahuan tentang layanan apa yang
tersedia untuk anak-anak, siapa yang memenuhi syarat untuk layanan tersebut dan bagaimana mengaksesnya.
Lembaga perlindungan anak juga sering tidak menyadari dukungan dan layanan apa yang dapat dimanfaatkan
untuk anak-anak dari lembaga antiperdagangan manusia.
Perlu dipastikan bahwa perdagangan anak diperlakukan sebagai masalah perlindungan anak,
dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga perlindungan anak dan antiperdagangan orang
untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, menghindari duplikasi layanan dan menjaga
kepentingan terbaik setiap anak. Melibatkan korban perdagangan anak dalam merancang,
menerapkan dan mengevaluasi tindakan untuk memastikan bahwa ketiga hal tersebut dirancang
dengan baik dan memenuhi kebutuhan khusus mereka. Perlu perhatian yang cermat guna
menemukan cara terbaik untuk mendorong partisipasi yang signifikan dari anak-anak yang
diperdagangkan dari berbagai usia dan tahap perkembangan.

Buatlah daftar layanan yang tersedia di negara/ wilayah Anda bagi korban
perdagangan anak, dari lembaga antiperdagangan orang atau perlindungan
anak termasuk jenis korban yang mereka bantu dan cara mengakses layanan
tersebut.
Jenis layanan dan
dukungan (akomodasi,

Disediakan
oleh?

medis, konseling, pendidikan, (sebutkan
organisasi atau
pelatihan, peluang ekonomi,
lembaganya)
dukungan administrasi,
bantuan hukum, perlindungan,
kepulangan, dukungan
keluarga)

Kelompok sasaran
(gender dewasa/ anak,
jenis TPPO)

Lokasi dan informasi
kontak

29

Trauma karena simpati dan kelelahan dialami
oleh praktisi
Menangani korban perdagangan anak adalah
pekerjaan yang melelahkan dan menguras
perasaan. Termasuk mendengarkan, menyaksikan
dan menangani situasi yang mungkin melibatkan
kekerasan ekstrim dan eksploitasi anak-anak dari
segala usia. Praktisi sering bertanggung jawab
atas banyak kasus anak, termasuk mereka yang
tidak mudah mengungkapkan apa yang telah
terjadi, yang mungkin sulit diajak bekerja sama
atau yang mungkin kembali ke situasi eksploitatif.
Praktisi juga menghadapi berbagai tantangan lain,
termasuk sumber daya yang terbatas, kurangnya
keterampilan atau pengalaman menangani anakanak dan beban kasus yang berat. Bagi beberapa
praktisi, perdagangan anak hanyalah salah satu
dari serangkaian masalah sosial yang menantang
secara emosional yang mereka tangani.
Praktisi menderita stres, trauma sekunder
(paparan tidak langsung terhadap trauma yang
menghasilkan perasaan serupa dengan yang
dialami korban) dan menghadapi kelelahan.
Mereka membutuhkan pengawasan dan
dukungan profesional dalam peran mereka
masing-masing serta kesempatan untuk
mengekspresikan kebutuhan dan mendapatkan
akses perawatan diri. Agar dapat bekerja secara
efektif dan sensitif dengan anak-anak yang
diperdagangkan, praktisi membutuhkan
dukungan emosional dan psikologis untuk
membantu mereka mengelola stres dan kesulitan
yang mereka hadapi sehari-hari serta untuk
mencegah kelelahan dan keletihan. Sering kali
kurangnya sumber daya berarti bahwa dukungan
dan perawatan diri tidak mungkin dilakukan.

Dukungan juga dibutuhkan oleh juru bahasa yang ikut menangani anak-anak yang diperdagangkan. Proses
menerjemahkan pengalaman traumatis juga dapat mengakibatkan trauma sekunder dan penerjemah
membutuhkan dukungan dalam mengelola wawancara dan interaksi yang sulit.
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Guidance for Practitioners

Pedoman untuk Praktisi
Provide all child trafficking victims with special and additional measures, in line with their selfSediakan
tindakan
khusus
untuk korban,
sesuainationality,
dengan kebutuhan
dirisocial
mereka
sendiri
identified
needs,
regardless
of dan
age,tambahan
gender, sexual
orientation,
ethnic or
origin,
yang
telah
teridentifikasi,
tanpa
memandang
usia,
jenis
kelamin,
orientasi
seksual,
kebangsaan,
asal
etnis
disability or other characteristics. Such measures are needed in relation to identification, care andatau
status sosial,non-criminalization
disabilitas atau karakteristik
lainnya. Langkah-langkah
tersebut diperlukan
dalam kaitannya
protection,
and non-detention,
child victim-witnesses
and recovery
and
dengan
identifikasi,
perawatan
dan
perlindungan,
nonkriminalisasi
dan
tanpa
penahanan,
saksi
korban
anak
reintegration.
serta pemulihan dan reintegrasi.

Ensure that all measures are based on the best interests of the child and are child-friendly, victimPastikan
bahwa semua tindakan
didasarkan pada
terbaik anak dan
ramahchild
anak,trafficking
berorientasi
pada
centered,
trauma-informed,
gender-sensitive
and kepentingan
culturally appropriate.
Engage
victims
korban
berdasarkan
trauma,
peka
gender
dan
sesuai
dengan
budaya.
Libatkan
korban
perdagangan
anak
dalam
in the design, implementation and evaluation of all such measures to ensure that they are appropriate,
desain, implementasi dan evaluasi semua tindakan tersebut untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tepat, efektif
effective and in their best interests. Be accountable to trafficked children including through feedback
dan demi kepentingan terbaik mereka. Bertanggung jawab kepada anak-anak yang diperdagangkan termasuk melalui
and
complaint
mechanisms.
mekanisme
umpan
balik dan pengaduan.
Ensure that no child trafficking victim is overlooked by practitioners, regardless of age, gender and
bahwa tidak ada korban perdagangan anak yang diabaikan oleh praktisi, tanpa memandang usia,
genderPastikan
identity,
nationality or other characteristics. Understand and be sensitive to the reasons why
jenis kelamin dan identitas gender, kebangsaan, atau karakteristik lainnya. Memahami dan peka terhadap alasan
some
children
may
avoid being identified (for example, discrimination, embarrassment or poor
beberapa anak yang menghindari identifikasi (misalnya, diskriminasi, rasa malu atau perlakuan buruk di masa lalu)
treatment
in thebahwa
past) mereka
and work
with them
to ensure
that they
receive
the measures
they
wantdan
and
need.
dan memastikan
menerima
tindakan
yang mereka
inginkan
dan butuhkan.
Tangani
asumsi
bias
Challenge
your
ownsiapa
assumptions
andkorban
biases
about whoanak
is adan
child
trafficking victim
and forms
Anda sendiri
tentang
yang menjadi
perdagangan
bentuk-bentuk
perdagangan
anak. of child
trafficking.
Pastikan bahwa seorang praktisi tepercaya ditugaskan untuk menangani setiap korban perdagangan anak dan
Ensure
that a trusted practitioner is assigned to work with each child trafficking victim and with the
dengan menangani anak yang sama secara konsisten dari waktu ke waktu. Hindari menyuruh anak menceritakan
same
child
consistently
over
time.
Avoid having
children
experiences
or work withdiperlukan,
many
kembali pengalaman mereka
atau
berkomunikasi
dengan
banyak re-tell
praktisitheir
yang berbeda.
Jika penerjemahan
different
practitioners.
If translation
is needed,
trusted and
interpreter
who isdan
abletepat
to
pilih juru bahasa
yang tepercaya
dan berkualitas
yang assign
mampuamemahami
danqualified
berkomunikasi
secara sensitif
understand
and
communicate
dengan korban
perdagangan
anak. sensitively and appropriately with the child trafficking victim.

Identify
anddan
familiarize
yourself
with existing
tools,
protocols
or procedures
country
to
Identifikasi
biasakan diri
Anda dengan
alat bantu,
protokol,
atau prosedur
yang adaindiyour
negara
Anda untuk
implement
additional
measures
with child
trafficking
victims.
the adanya
absence
such tools,
menerapkanspecial
tindakanand
khusus
dan tambahan
bagi korban
perdagangan
anak.
DenganIntidak
alatofbantu
tersebut,international
temukan panduan
internasional
yang
untuk
mendukung
tugas
Anda
menangani
korban
identify
guidance
that can
bedapat
useddigunakan
to support
your
work with
child
trafficking
victims.
perdagangan
anak.
Kembangkan
protokol
dan
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