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KATA PENGANTAR

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari waktu ke waktu semakin menunjukkan adanya peningkatan 
korban. Setiap orang, siapapun dan di mana pun dapat menjadi sasaran dari kejahatan perdagangan orang ini. 
Perempuan dan anak menjadi kelompok masyarakat yang rentan dari TPPO. Modus yang dilakukan para pelaku 
juga semakin beragam, mulai dari tawaran kerja, magang, jeratan hutang, pengantin pesanan hingga bentuk audisi 
dan pencarian bakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta maraknya penggunaan media sosial 
di masyarakat, juga menjadikan kasus TPPO meningkat termasuk di masa pandemi Covid-19 ini. Penggunaan 
media sosial yang tidak selektif menjadi ruang bagi para “trafficker’ untuk menyebarkan konten-konten, bujuk 
rayu dan tawaran kepada masyarakat sehingga tanpa disadari mereka terjebak dalam siklus kejahatan ini. 

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menjadi sasaran dari sindikat perdagangan orang. Kondisi 
kewilayahan sebagai salah satu negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar seringkali menjadi ancaman 
perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan lintas batas internasional. Masyarakat yang heterogen dengan 
karakteristik kehidupan yang beragam dan tinggal di beragam wilayah yang tersebar di perdesaan, perkotaan 
bahkan wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain telah menjadikan mereka rentan sebagai 
korban TPPO. 

Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan setiap warga negaranya serta 
menjamin setiap warga negaranya untuk hidup tentram, damai dan aman dari segala bentuk kekerasan dan 
eksploitasi termasuk TPPO. Sinergi multi pihak menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam upaya pemberantasan 
TPPO dari hulu sampai hilir mulai dari pencegahan, penanganan hingga penegakan hukum. 

Saat ini dalam rangka mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO, telah terbentuk 
Gugus Tugas PP TPPO di pusat maupun daerah. Dengan kondisi wilayah, situasi dan karakteristiknya yang 
berbeda-beda, tentunya dalam pencegahan dan penanganan TPPO akan melahirkan banyak praktik baik dalam 
menyelesaikan permasalahan TPPO. Praktik baik inilah yang nantinya dapat menjadi contoh bagi daerah lain 
dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. 

Di tengah tingginya angka kasus TPPO yang terjadi di Indonesia, diperlukan acuan untuk melihat situasi di 
masing-masing daerah terkait TPPO. Analisis situasi ini diperlukan untuk dapat memastikan intervensi dan 
rencana di daerah dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO dengan mempertimbangkan 
kondisi dan situasi serta temuan-temuan yang masih terjadi di kehidupan masyarakat sehingga mampu menjawab 
kompleksitas persoalan TPPO di lapangan. 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
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Untuk itu saya mengapresiasi penyusunan “Panduan Asesmen Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” 
yang diinisiasi oleh Intemational Organization for Migration (IOM), sebagai referensi dalam upaya pencegahan 
dan penanganan TPPO di daerah. Semoga panduan ini bermanfaat dan terus mendorong keseriusan kita semua 
dalam memerangi TPPO.

Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI
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KATA PENGANTAR

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir dengan modus operandi 
yang kian berkembang dan kerap bersinggungan dengan bentuk tindana pidana lainnya, salah satunya 
yaitu penyelundupan pekerja migran. International Organization for Migration (IOM) telah berperan 
aktif dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut bersama dengan Pemerintah Indonesia 
sejak tahun 2014. TPPO telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan telah banyak 
upaya pencegahan, perlindungan korban, serta penuntutan untuk mengatasi kasus TPPO, namun seluruh 
pihak yang berperan dalam penanganan tindak pidana ini belum semuanya memiliki pemahaman yang 
sama akan TPPO. Untuk memberantas TPPO, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari para 
anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-PPTPPO), termasuk para aparat penegak 
hukum, pembuat kebijakan, dan petugas garda depan terkait situasi TPPO di daerahnya masing-masing.

Pada program sebelumnya IOM telah mempublikasikan profil situasi TPPO di Batam (Kepulauan Riau), 
Sukabumi (Jawa Barat), dan Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Nunukan (Pulau Kalimantan). Profil 
situasi ini telah diterima dan diresmikan oleh pemerintah lokal serta nasional melalui GT-PPTPPO 
dan telah digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai sumber informasi situasi TPPO 
di Indonesia. Melihat dibutuhkannya pemutakhiran informasi mengenai situasi TPPO di berbagai 
wilayah dan di tingkat nasional, IOM bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPPA) berinisiatif menyusun “Panduan Asesmen Situasi Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) di Indonesia.”  Penyusunan buku panduan ini dilakukan melalui program “Membangun 
Respons Efektif dalam Memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Pekerja 
Migran di Indonesia” yang didukung oleh Biro Penegakan Hukum dan Anti Narkotika Internasional 
(INL) Pemerintah Amerika Serikat.

Panduan ini ditujukan kepada GT-PPTPPO serta pihak lainnya yang berperan dalam pencegahan dan 
penanggulangan kasus TPPO, agar dapat menyusun profil asesmen situasi TPPO yang didasarkan 
pada prinsip informasi yang berbasis bukti (evidence-based information). Buku panduan ini terdiri dari 
langkah-langkah rinci mengenai cara menuliskan laporan asesmen situasi TPPO yang dibagi ke dalam 
tiga bagian, yaitu Panduan Umum, Panduan Metodologi serta Panduan Penulisan.  Dalam Panduan 
Umum, terdapat kerangka umum mengenai apa yang dimaksud dengan TPPO dan tindak pidana terkait 
lainnya seperti penyelundupan migran. Dalam Panduan Metodologi serta Panduan Penulisan, terdapat 
langkah-langkah menyusun laporan asesmen situasi TPPO seperti metode pengumpulan data, contoh 
kerangka penulisan, dan cara menuliskan rekomendasi.

Dalam kesempatan ini, IOM menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu I Gusti Ayu 
Bintang Darmawati, S.E., M.Si., selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai 
Ketua Harian GT-PPTPPO.  Penghargaan tulus juga kami haturkan kepada Ibu Ratna Susianawati, S.H., 
M.H., selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Drs. Rafail Walangitan M.A., selaku Asisten 
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan seluruh Staff 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terus mendampingi penyusunan 
buku pedoman ini.  Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Roos Diana Iskandar selaku 
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Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan dari Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah memberikan masukan dan 
rekomendasi.  

Ucapan terima kasih juga IOM sampaikan kepada Ibu Desi Hanara dan Ibu Dian Anshar sebagai 
konsultan IOM dalam proses penyusunan panduan asesmen situasi TPPO ini. IOM juga hendak 
mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah diwawancarai untuk 
penyusunan pedoman ini. Secara khusus IOM ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah 
dan kepada organisasi non-pemerintah di tiga wilayah yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan 
Sumatera Utara yang telah memberikan masukan konstruktif selama pembuatan dan mendukung 
program-program pemberantasan TPPO.  Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim 
Counter Trafficking and Labour Mobility/Human Development; Theodora Suter, Rizki Inderawansyah, 
Abie Sancaya, Robiatul Adhawiyah, Lidwina Putri, tanpa mereka laporan pedoman ini tidak akan selesai 
dan dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian.

IOM berharap buku panduan ini dapat mendukung peningkatan kapasitas para anggota GT-PPTPPO 
serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun laporan asesmen situasi TPPO yang berkualitas, 
sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan terkait penanggulangan TPPO di 
tingkat nasional maupun sub-nasional.  

Jakarta, 8 Juni 2022

                                                                                                                         IOM Indonesia
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DAFTAR ISTILAH

Anak Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang 
masih dalam kandungan. (UU No.21/2007)

Ancaman 
Kekerasan

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, 
tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan 
sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. 
(UU No.21/2007)

Diskriminasi Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung 
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang 
berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan 
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan 
aspek kehidupan lainnya (UU No.39/1999)

Eksploitasi Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas 
pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, 
atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain 
untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (UU No.21/2007)

Eksploitasi 
Seksual

Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban 
untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan 
pelacuran dan percabulan. (UU No.21/2007)

Eksploitasi 
Tenaga Kerja

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

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

Kekerasan Setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan 
sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau 
menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. (UU No.21/2007)

Kerja Paksa Semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapapun di bawah ancaman denda dan 
di mana orang tersebut tidak pernah menawarkannya secara sukarela. (Konvensi ILO 
mengenai Kerja Paksa No. 29/1930)

Korban Seorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau 
sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (UU No.21/2007)
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Negara Asal Negara kebangsaan atau bekas tempat tempat tinggal sehari-hari seseorang atau 
sekelompok orang yang telah bermigrasi ke luar negeri, terlepas dari apakah mereka 
bermigrasi secara teratur atau tidak teratur.1

Negara Tujuan Tujuan untuk seseorang atau sekelompok orang, terlepas dari apakah mereka 
bermigrasi secara teratur atau tidak teratur.2

Pekerja Migran 
Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, 
atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik 
Indonesia UU No.18/2017)

Pelaku Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, 
menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan 
segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi 
bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas korban (UU No.21/2007)

Pengiriman Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat 
lain

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

Perekrutan Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan 
seseorang dari keluarga atau komunitasnya. (UU No.21/2007)

Rehabilitasi Pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat 
melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam 
masyarakat. (UU No. 21/2007)

Repatriasi Upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, 
atau dari daerah penerima ke daerah asal. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010)

Sekalipun definisi dalam Permen tersebut lebih dikhususkan untuk perempuan dan 
anak, namun definisi ini dapat dipergunakan untuk korban TPPO secara umum. 

Restitusi Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil 
yang diderita korban atau ahli warisnya. (UU No. 21/2007)
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DAFTAR SINGKATAN

ABK Anak Buah Kapal

ACTIP ASEAN Convention Against Trafficking in Persons/Konvensi ASEAN tentang Perdagangan 
Orang

APH Aparat Penegak Hukum

ASEAN Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Bareskrim Badan Reserse Kriminal 

BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/Konvensi 
tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

CMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families/Konvensi Internasional mengenai Perlindungan hak-hak 
Seluruh Pekerja Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya

CRC Convention of Right of Child/Konvensi Hak Anak

CSR Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

GT-PPTPPO Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang     

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights/Kovenan Internasional tentang Hak 
Sipil dan Politik

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

ILO International Labour Organization/Organisasi Pekerja Internasional

IOM International Organization for Migration/Organisasi Internasional untuk Migrasi

LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

PMI Pekerja Migran Indonesia

Protokol Palermo Protokol Palermo untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang 
Terutama Perempuan dan Anak

RAD TPPO Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

RAN TPPO Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

SIMFONI PPA Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Sub-GT Sub Gugus Tugas

TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang

UN/PBB United Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa

UNTOC United Nations Convention on Transnational Organized Crime/Konvensi PBB tentang 
Pemberantasan Kejahatan Lintas Batas

UNGP(s) UN Guiding Principles on Business and Human Rights/Asas-Asas Pedoman PBB tentang 
Bisnis dan Hak Asasi Manusia

WNI Warga Negara Indonesia
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan berat terorganisasi lintas negara yang 
mengancam jutaan Warga Negara Indonesia (WNI) baik perempuan, anak-anak, dan tidak terkecuali laki-laki. 
Pelaku TPPO menjadikan Indonesia sebagai negara asal, transit, dan tujuan untuk TPPO internasional dan 
domestik. Laporan-laporan TPPO terakhir menunjukkan bahwa terdapat sekitar enam-delapan juta Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri yang mayoritas bekerja di sektor informal, yang sebagian 
besar tidak terdokumentasi sehingga sangat rentan dengan risiko TPPO.3

Indonesia merupakan Negara Pihak4 dari Protokol Palermo untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum 
Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Palermo Protocol) dan berbagai instrumen Hak Asasi 
Manusia (HAM) internasional dan regional. Sebagai wujud dari komitmennya, di tingkat legislasi Indonesia 
mengesahkan dan melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan agar selaras dengan standar 
dan norma internasional. Dari segi kelembagaan, Indonesia membentuk GT-PPTPPO untuk mengoordinasikan 
upaya pencegahan dan penanganan TPPO di pusat dan daerah. 

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO memberikan amanat tidak saja kepada 
pemerintah namun juga masyarakat untuk terlibat dalam memerangi TPPO. Secara khusus, UU tersebut 
memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat kebijakan, program, kegiatan, 
serta alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan TPPO. Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 
yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2021 menugaskan GT-PPTPPO untuk menyusun 
Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO yang berlaku selama kurun waktu lima 
tahun serta melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden dan masyarakat secara tahunan dan lima tahunan. 

Namun demikian, GT-PPTPPO masih dihadapkan pada sebuah tantangan bagaimana menghasilkan sebuah 
kebijakan dan tindakan yang efektif terhadap TPPO yang disusun dan dirumuskan dari informasi berbasis 
fakta (evidence-based information). Saat ini, asesmen situasi TPPO masih muncul dalam bentuk informasi-
informasi yang tersebar, serta masih sangat bergantung pada asesmen yang dibuat oleh Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi internasional. Selain itu, GT-PPTPPO juga 
belum memiliki standar dalam hal antara lain metodologi, alat-alat pengumpulan data dan format asesmen 
yang dapat digunakan secara seragam oleh GT-PPTPPO untuk penyusunan laporan asesmen situasi TPPO.

Maksud dan Tujuan
Buku Panduan Asesmen Situasi TPPO disusun dengan maksud untuk mendukung pemerintah baik Pusat 
dan Daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menghasilkan kebijakan dan program 
pencegahan dan penanganan TPPO yang efektif dan tepat sasaran, yang didasarkan pada sebuah asesmen 
TPPO yang berbasis fakta.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Buku ini dibuat sebagai panduan untuk penyusunan asesmen situasi TPPO 
yang lebih valid dan komprehensif, yang memuat rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan 
kebijakan serta rancangan aksi kerja yang tepat untuk mencegah dan menangani TPPO, baik dalam kerangka 
RAN/RAD maupun kerangka kebijakan lainnya.

Target Pengguna
Secara khusus, Buku Panduan Asesmen Situasi TPPO ini dibuat sebagai referensi untuk dapat digunakan oleh 
GT-PPTPPO Pusat dan Daerah dalam penyusunan asesmen situasi TPPO sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing. Buku ini juga dapat digunakan oleh mitra strategis pemerintah dari kementerian, 
lembaga negara, atau instansi pemerintah lainnya, yang berada di luar GT-PTPPPO.
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Secara umum, Buku Panduan ini dapat digunakan oleh masyarakat umum dan para pemangku kepentingan 
seperti organisasi buruh migran, organisasi masyarakat, korporasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
lembaga riset, bahkan peneliti atau mahasiswa yang memiliki kepentingan untuk melakukan asesmen situasi 
TPPO baik secara menyeluruh atau sebagian. Keperluan untuk melakukan asesmen tersebut bisa untuk tujuan 
pengembangan program organisasi, pengembangan program dan kebijakan perusahaan dalam kerangka Bisnis 
dan HAM (misalnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR), advokasi kebijakan, advokasi pekerja migran, 
kepentingan akademis, dan tujuan-tujuan lain yang relevan.

Buku Panduan ini dapat digunakan untuk membuat asesmen baik yang sifatnya menyeluruh meliputi semua 
pokok-pokok bahasan terkait TPPO, atau sifatnya terbatas, hanya pada topik-topik tertentu sesuai dengan 
kebutuhan pembuat asesmen. 

Ikhtisar
Buku Panduan Asesmen Situasi TPPO ini terdiri dari tiga bagian utama yakni Panduan Umum, Panduan 
Metodologi dan Panduan Penulisan. 

Panduan Umum bertujuan untuk memberikan referensi kepada para pengguna mengenai landasan atau 
instrumen hukum internasional, regional dan nasional terkait TPPO; serta mekanisme dan kelembagaan untuk 
pencegahan dan penanganan TPPO yang ada di Indonesia. Panduan Umum juga menjelaskan mengenai konsep 
dan definisi yang lebih rinci mengenai TPPO, unsur-unsur, pilar-pilar, indikator-indikator, serta modus operandi 
dan bentuk-bentuk eksploitasi TPPO. 

Selain itu, bagian ini juga menjelaskan pengertian dan perbedaan antara TPPO dan penyelundupan manusia, 
agar para pengguna dapat membedakan secara jernih antara TPPO dengan penyelundupan manusia sebagai 
suatu bentuk kejahatan yang terkait migrasi yang berbeda, namun sering disalah-pahami sebagai TPPO.  

Panduan Metodologi dimulai dengan penjelasan mengenai definisi laporan Asesmen Situasi TPPO serta 
pokok-pokok pembahasan yang ada di dalam sebuah asesmen situasi TPPO.  Panduan ini juga akan menjelaskan 
mengenai berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menyusun 
asesmen situasi TPPO. Metode-metode pengumpulan data tersebut antara lain studi kepustakaan, wawancara, 
Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), survei, kuesioner dan observasi. Selain itu, Panduan Metodologi juga 
menambahkan metode pengumpulan data yang secara khusus dapat dilakukan melalui jalur dan mekanisme 
internal GT-PPTPPO seperti SIMFONI PPA, Laporan GT-TPPPO, rapat-rapat koordinasi, serta komunikasi 
internal dan eksternal GT-PPTPPO dengan mitra-mitra strategis pemerintah dan non-pemerintah.  

Panduan Penulisan berisikan contoh kerangka penulisan serta pertanyaan-pertanyaan kunci untuk setiap 
pokok pembahasan yang ada di laporan asesmen situasi TPPO. Dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 
kunci ini, maka penulis laporan asesmen akan dapat menyusun narasi dan mengembangkan analisa di dalam 
laporan asesmennya, sehingga membentuk sebuah laporan asesmen yang utuh. Selain itu, panduan ini juga 
berisi pedoman identifikasi aktor-aktor kunci atau mitra strategis, pedoman teknis membuat rekomendasi dan 
daftar pustaka. 
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BAB I. PANDUAN UMUM

A. KERANGKA HUKUM

1. Instrumen Internasional
Indonesia adalah Negara Pihak dari Protokol Palermo untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum 
Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak yang diratifikasi melalui UU No. 14 Tahun 2009.5 Palermo 
Protokol merupakan suplemen atau pelengkap dari Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional 
yang Terorganisir (UNTOC), instrumen global pertama yang mengkriminalisasi TPPO, yang disahkan oleh 
Pemerintah Indonesia melalui UU No.5 Tahun 2009.6 

Selain Palermo Protokol, Indonesia telah mengesahkan berbagai macam instrumen hukum internasional kunci 
yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan TPPO. Instrumen hukum tersebut antara lain, Kovenan 
Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (CRC), dan Konvensi 
Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW). 

Dukungan Indonesia terhadap standar perburuhan internasional juga telah ditunjukkan melalui pengesahan 
seluruh konvensi Pokok Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Indonesia diakui sebagai negara pertama 
di Asia dan kelima di dunia yang meratifikasi semua konvensi tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat 
Kerja.7 Sebagian dari konvensi-konvensi tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya penghapusan TPPO, 
yakni Konvensi tentang Kerja Paksa Tahun 1930 dan Konvensi tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak Tahun 1999.

Berikut ini adalah beberapa instrumen dan norma internasional penting yang telah disahkan, diadopsi ataupun 
didukung oleh Indonesia yang menjadi rujukan dalam pencegahan dan penanganan TPPO:

Nama Instrumen Penjelasan

Protokol Palermo 
untuk Mencegah, 
Menindak dan 
Menghukum 
Perdagangan Orang 
Terutama Perempuan 
dan Anak (Palermo 
Protocol) Tahun 2000

Protokol Palermo disahkan oleh UU No. 14 Tahun 2009

Protokol Palermo merupakan instrumen internasional yang paling utama 
untuk memerangi TPPO yang memandatkan Negara-Negara Pihak untuk 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkriminalisasi  TPPO 
(Pasal 5)

Tujuan dari Protokol Palermo adalah:

a) Mencegah dan memerangi TPPO khususnya pada perempuan dan anak

b) Melindungi dan membantu korban TPPO  dengan menghormati Hak 
Asasi mereka

c) Memajukan kerja sama antar Negara Pihak untuk mencapai tujuan-
tujuan di atas (Pasal 2).

Protokol Palermo memberikan definisi  yang lengkap dari TPPO yang saat ini 
digunakan oleh negara-negara di berbagai belahan dunia.8

Konvensi ILO tentang 
Kerja Paksa No.29 
(1930)

Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Kerja Paksa pada tahun 1950.9 

Pasal 1 dari Konvensi menyebutkan bahwa: “Setiap Anggota Organisasi 
Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini menjamin untuk 
menghapus penggunaan kerja paksa atau wajib kerja dalam segala bentuk 
dalam waktu yang sesingkat mungkin.”10
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Kovenan 
Internasional tentang 
Hak Sipil dan Politik 
(ICCPR) Tahun 1966

Indonesia mengesahkan ICCPR melalui UU No.12 Tahun 2005.

Pasal 8 ICCPR mewajibkan Negara Pihak untuk melarang perbudakan, 
perdagangan budak dalam segala bentuknya, penghambaan, dan kerja 
paksa.11

Konvensi 
Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan 
(CEDAW) Tahun 
1980

Indonesia meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984.

TPPO menjadi perhatian serius CEDAW, karena sebagian besar korbannya 
adalah perempuan dan anak perempuan. Karena bias terhadap perempuan 
sebagai korban, CEDAW mengidentifikasi TPPO sebagai bentuk kekerasan 
berbasis gender. CEDAW menjadi instrumen penting dalam memerangi 
TPPO melalui Pasal 6 Konvensi, yang mengharuskan Negara-negara yang 
menandatangani konvensi ini untuk “mengambil semua tindakan yang tepat, 
termasuk legislasi, untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan 
dan eksploitasi prostitusi perempuan”.12

Konvensi Hak Anak 
(CRC) Tahun 1990

Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 
1990.

CRC merupakan sebuah konvensi yang didesain untuk melindungi kelompok 
paling rentan di dunia yakni anak-anak.  CRC mengamanatkan Negara Pihak 
untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, 
eksploitasi dan kekejaman anak. Konvensi mengamanat untuk melindungi 
anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual dan 
mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan anak-anak 
tidak diculik, dijual atau diperdagangkan (Pasal 34 dan 35). 

Konvensi juga dilengkapi dengan Protokol Opsional (optional protocol) tentang 
larangan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.13 Indonesia juga 
telah meratifikasi Protokol Opsional ini melalui UU No. 10 Tahun 2012. 

Konvensi tentang 
Perlindungan 
Hak-Hak Pekerja 
Migran dan Anggota 
Keluarganya 
(Konvensi Migran 
Tahun 1990)

Indonesia meratifikasi Konvensi  Migran melalui UU No.6 Tahun 2012. 

Konvensi Migran sangat terkait dengan perdagangan orang, karena sebagian besar 
korban perdagangan orang dikirim ke luar negeri dalam untuk tujuan tenaga 
kerja (labour trafficking). Dengan menandatangani Konvensi ini, Negara Pihak 
berkomitmen untuk melindungi para pekerja asing yang berada di negaranya 
tanpa diskriminasi. Kerja sama antara negara-negara penandatanganan Konvensi 
ini akan sangat memberi perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar 
negeri.14
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Konvensi ILO No. 
182 tentang Bentuk-
Bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak 
(1999)

Indonesia mengesahkan Konvensi  ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui UU No.1 Tahun 2000.

Konvensi ini mengamanatkan kepada negara pihak untuk mengambil tindakan 
yang cepat dan efektif, melarang dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak, yakni:

a) semua bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, 
seperti penjualan dan perdagangan anak, jeratan utang, kerja paksa atau 
kerja wajib, termasuk perekrutan paksa anak-anak untuk digunakan 
dalam konflik bersenjata;

b) penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi 
pornografi atau pertunjukan pornografi;

c) penggunaan, pengadaan atau penawaran seorang anak untuk kegiatan 
terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan 
terlarang;

d) pekerjaan yang sifatnya membahayakan kesehatan, keselamatan atau 
moral anak-anak.15

Prinsip-Prinsip 
Panduan mengenai 
Bisnis dan Hak 
Asasi Manusia PBB  
(UNGP) Tahun 201116

UNGP diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011.  

Untuk melaksanakan UNGP, Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kemenko 
Perekonomian sebagai focal point nasional untuk Bisnis dan HAM. Pada tahun 
2018 Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Buku Panduan Bisnis dan 
HAM.17 Di tingkat regulasi, pemerintah telah mengintegrasikan Bisnis dan HAM 
ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 
yang diatur dalam Peraturan Presiden No.53 Tahun 2021.18

Meskipun UNGP bukanlah instrumen yang secara khusus ditujukan untuk TPPO, 
namun UNGP  merupakan rujukan yang sangat penting untuk melibatkan 
korporasi atau pelaku bisnis dalam upaya pencegahan dan penanganan 
TPPO. Dalam kerangka UNGP, Korporasi harus menghormati prinsip-
prinsip HAM. Sebagai subjek hukum, Korporasi bertanggung-jawab 
terhadap konsekuensi hukum, jika terbukti keterlibatannya dalam TPPO. 
Praktik TPPO banyak terjadi di dalam operasi bisnis yang membawa dampak 
kepada kelompok-kelompok rentan seperti para pekerja, pekerja anak dan 
perempuan. Untuk itu, korporasi juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah 
dan menanggulangi TPPO di dalam operasi bisnis dan rantai produksi (supply 
chain) mereka.

Keistimewaan dari UNGP adalah dokumen ini memberikan  panduan tidak 
saja kepada negara namun juga kepada pelaku bisnis dalam perlindungan dan 
penghomatan HAM. UNGP terdiri dari 3 pilar yakni:

a) Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi HAM.

b) Perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM

c) Perlindungan korban dengan memastikan korban mendapatkan 
pemulihan atau reparasi (ganti rugi).
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2.  Instrumen dan Norma Kawasan 
Indonesia menunjukkan komitmennya dalam pencegahan dan penanganan TPPO di kawasan dengan 
menginisiasi pembentukan konvensi anti-TPPO di ASEAN, yakni Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan 
Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP).  Di samping itu, pada tahun 2017 Indonesia juga telah 
menandatangani Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran (ASEAN 
Consensus) bersama dengan 10 Negara Anggota ASEAN lainnya. 

Nama Instrumen Penjelasan

Konvensi ASEAN tentang 
Anti Perdagangan Orang, 
khususnya Perempuan 
dan Anak (ACTIP) tahun 
2015.19

Indonesia meratifikasi ACTIP melalui UU No.12  Tahun 2017  

ACTIP memperkuat legislasi nasional terutama dalam hal pendekatan 
Berbasis Korban dan Anti-Diskriminasi teradap korban TPPO. ACTIP 
memperkuat pendekatan menyeluruh terhadap TPPO melalui Pendekatan 
4P, yakni:  Perlindungan (Protection), Pencegahan (Prevention), 
Penuntutan (Prosecution), dan Kerja sama regional dan 
internasional (Partnership) di bawah mekanisme kerja sama ASEAN.  
ACTIP juga memberikan dasar-dasar hukum yang lebih kuat untuk kerja sama 
Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance), ekstradisi, dan kerja 
sama antar Penegak Hukum dari negara-negara anggota ASEAN.

Rencana Aksi ASEAN 
Menentang Perdagangan 
Orang terutama 
Perempuan dan Anak 
(APA)20

APA diadopsi oleh ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 
yang ke 27 tahun 2015, bersamaan dengan pengesahan ACTIP. 

APA merupakan dokumen pelengkap dari ACTIP yang berisikan rencana aksi 
dan langkah-langkah konkrit untuk dapat diimplementasi di dalam negara-
negara anggota ASEAN.  Rencana Aksi ini juga memperkuat komitmen 
politik (political will) dalam kerangka kerja sama kawasan ASEAN untuk:

a) Memperkuat supremasi hukum dan pengawasan perbatasan antar 
negara-negara ASEAN

b) Mengintensifkan upaya penuntutan kasus TPPO.

c) Memperkuat kerjasama regional berdasarkan tanggungjawab bersama 
unutk secara efektif mengatasi permintaan dan penawaran (supply 
dan demand) yang mendorong segala bentuk TPPO khsususnya pada 
perempuan dan anak.

Konsensus ASEAN tentang 
Perlindungan dan Pemajuan 
Hak-Hak Pekerja Migran 
Tahun 2017

Konsensus ASEAN diadopsi oleh negara-negara ASEAN pada KTT ASEAN 
yang ke 31 di Manila Tahun 2017.

Konsensus ASEAN mengatur hak-hak mendasar buruh migran dan keluar-
ganya,  kewajiban negara pengiriman dan negara penerima pekerja migran, 
serta komitmen-komitmen dari sepuluh Negara Anggota ASEAN dalam me-
lindungi dan memajukan hak pekerja migran.21 

3. Instrumen Hukum Nasional
Di tingkat nasional, Indonesia melakukan berbagai upaya harmonisasi peraturan dan perundang-undangan yang 
terkait dengan TPPO agar sesuai dengan standar dan instrumen internasional dan kawasan.  Pada tahun 2007, 
Indonesia mengesahkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO yang banyak kepada mengacu 
kepada CEDAW serta UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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Berikut adalah peraturan perundang-undangan penting yang relevan yang menjadi acuan dalam upaya 
pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia:

No Nama Peraturan Perundang-Undangan

1 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO22 

UU ini dikenal juga dengan UU TPPO yang banyak merujuk kepada CEDAW dan UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. UU TPPO memberikan definisi hukum yang komprehensif mengenai 
TPPO,  serta memperjelas beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan anak yang ada Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Perlindungan Anak. Meskipun definisi yang ada di 
UU TPPO formulasinya agak berbeda dengan yang ada di Protokol Palermo, namun definisi di UU 
TPPO juga memiliki 3 elemen dari TPPO yakni Proses, Cara dan Tujuan, seperti halnya Protokol 
Palermo. Selain itu, UU TPPO memberikan mandat untuk pembentukan gugus tugas pencegahan dan 
penanganan TPPO di Indonesia.  

2 UU No.35 Tahun 2014  tentang Perubahan atas  UU No.23  Tahun  2002 tentang Perlindungan 
Anak23

UU ini merupakan rujukan yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan TPPO pada 
anak-anak mengingat mereka adalah kelompok paling rentan yang banyak mengalami TPPO. UU ini 
secara khusus mendefinisikan perlindungan anak dan serta perlindungan khusus, serta menjabarkan 
kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan menjamin 
hak asasi setiap anak.

UU Perlindungan Anak menjelaskan definisi perlindungan khusus untuk anak yakni: perlindungan 
yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 
yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban 
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan 
salah dan penelantaran (pasal 1 ayat 15).

3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU menyatakan bahwa perbudakan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Pasal 104  Ayat (1) 
menyatakan yang dimaksud dengan”pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan 
massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra 
judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang 
dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

4 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Merupakan UU yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia termasuk hak dan 
kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha. 

5. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)24

UU PPMI merupakan sebuah kemajuan di dalam upaya perlindungan PMI karena menjamin 
perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum secara menyeluruh bagi PMI sebelum, selama dan setelah 
bekerja. UU ini juga memberikan sistem jaminan sosial dan pelayanan terintegrasi bagi PMI di semua 
level pemerintahan dari tingkat lokal dan pusat. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penempatan 
PMI hanya diizinkan di negara-negara tujuan yang telah memiliki hukum dan UU, perjanjian bilateral, 
serta sistem jaminan sosial untuk melindungi pekerja migran. UU juga memberikan hukuman yang 
lebih berat kepada para pelaku dibandingkan dengan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.25
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No Nama Peraturan Perundang-Undangan

6. UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 31 Tahun 2014 
mengenai Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006.26

UU ini secara spesifik memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses 
peradilan pidana dalam lingkungan peradilan (Pasal 2) serta mengatur hak-hak Saksi dan Korban (Pasal 
5), termasuk dalam kasus TPPO.

7 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemberian pelindungan bagi WNI di luar negeri oleh 
Perwakilan RI.

8 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan 
Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.

PP ini merupakan aturan turunan dari UU No. 21 Tahun 2007

9 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

PP ini merupakan aturan turunan dari UU No.35 Tahun 2014   tentang Perubahan atas   UU 
No.23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak

10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan 
Bantuan Kepada Saksi Korban.

PP ini merupakan aturan turunan dari UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan 
Korban dan UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006

11 Peraturan Presiden (Perpres) No.69 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden 
No.22 tahun 2021 tentang GT-PPTPPO27

Peraturan Presiden ini menjadi acuan terkait GT-PPTPPO sebagai lembaga koordinatif yang bertugas 
mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat pusat dan daerah.

12 Nota Kesepahaman (MoU) Tentang Pencegahan dan Penanganan WNI Terindikasi atau  
Korban TPPO di Luar Negeri.28

Saat ini terdapat MoU antara tujuh (7) Kementerian/Lembaga di bidang pencegahan dan penanganan 
WNI yang terindikasi korban atau korban TPPO di luar negeri. Tujuh Kementerian tersebut adalah: 

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

4. Kementerian Sosial

5. Kepolisian Negara RI

6. Kejaksaaan RI

7. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
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B.  KERANGKA KELEMBAGAAN DAN MEKANISME 
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO

1. Kelembagaan dan Mekanisme Nasional 
Sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, Pemerintah Indonesia telah membentuk 
sebuah mekanisme koordinasi antar lembaga dan kementerian yang disebut dengan Gugus Tugas Pencegahan 
dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau disingkat (GT-PPTPPO). GT-PPTPPO dibentuk di 
semua level pemerintahan baik di Pusat, Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

Perpres No. 22 Tahun 2021 mengatur secara rinci mengenai struktur, tugas dan fungsi, keketuaan serta 
keanggotaan yang ada di GT-PPTPPO. Berikut adalah tugas yang dimiliki oleh GT- PPTPPO sebagaimana yang 
diatur oleh Pasal 4:

Tugas GT-PPTPPO

a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO.

b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun 
internasional.

c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi,pemulangan, dan 
reintegrasi sosial.

d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.

e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Perpres juga menetapkan Pimpinan GT-PPTPPO Pusat yang terdiri dari Ketua I, Ketua II, Ketua Harian serta 
24 Lembaga/Kementerian sebagai Anggota, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

Daftar Pimpinan dan Keanggotaan GT-PPTPPO Sub-Gugus Tugas Berdasarkan Perkaha

Ketua I Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ketua II Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

Ketua Harian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota

1. Kementerian Dalam Negeri  
2. Kementerian Luar Negeri 
3. Kementerian Keuangan  
4. Kementerian Agama  
5. Kementerian Hukum dan HAM  
6. Kementerian Perhubungan  
7. Kementerian  Ketenagakerjaan  
8. Kementerian Sosial  
9. Kementerian Kesehatan 
10. Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan  
11. Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

12. Kementerian Komunikasi dan 
Informasi

13. Kementerian Rencana 
Pembangunan/  Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas)  

14. Kementerian Pemuda dan 
Olahraga  

15. Kementerian Kelautan dan 
Perikanan

16. Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi

17. Tentara Nasional Indonesia

18. Kepolisian Negara 
Republik Indonesia

19. Badan Intelijen Negara
20. Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia
21. Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban
22. Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi 
Keuangan

23. Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia

24. Kepala Badan Keamanan 
Laut
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Dalam menjalankan tugasnya, GT-PPTPPO ini dibagi menjadi enam Sub-Gugus Tugas yang merupakan 
pengembangan lebih rinci dari pilar-pilar yang ada Protokol Palermo yakni:29

1. Pencegahan
2. Rehabilitasi kesehatan
3. Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi
4. Penegakan hukum
5. Pengembangan norma hukum

6. Koordinasi dan kerja sama

Peraturan Ketua Harian GT-PPTPPO No. 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan 
dan Penanganan TPPO Pusat menetapkan koordinator dan keanggotaan dari masing-masing Sub Gugus Tugas, 
sebagaimana dapat dilihat di bawah ini: 

PRESIDEN

Gubernur GT. Provinsi

GT. Kab/KotaBupati/Walikota

Ketua Gugus Tugas
Ketua I. Kemenko PMK

Ketua II. Kemenko Polhukam

Ketua Harian Menteri PP & PA

Sekretariat Gugus Tugas 
Ketua Sekretaris 

Kementeriaan PP & PA 

Struktur Organisasi GT-PP-TPPO

Sub GT 
Pencegahan
Koordinator: 

Deputi Bidang 
Perlindungan 

Hak Perempuan, 
Kementerian 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Sub GT 
Rehabilitasi 
Kesehatan

Koordinator: 
Sekretaris 
Jenderal, 

Kementerian 
Kesehatan

Sub GT Rehabsos, 
Pemulangan dan 
Reintegrasi Sosial

Koordinator: 
Direktur Jenderal 
Rehabilitasi Sosial, 
Kementerian Sosial

Sub GT 
Pengembangan 
Norma Hukum
Koordinator: 

Direktur Jenderal 
Peraturan 

Perundang-
Undangan, 

Kementerian 
Hukum dan Hak 
Asasi Manusia.

Sub GT 
Penegakan 

Hukum
Koordinator: 

Kepala Badan 
Reserse Kriminal, 

Kepolisian 
Negara Republik 

Indonesia. 

Sub GT 
Koordinasi dan 

Kerja Sama
Koordinator: 

Direktur Jenderal 
Pembinaan 

Penempatan 
Tenaga Kerja 
dan Perluasan 

Kesempatan Kerja, 
Kementerian 

Ketenagakerjaan.

   Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PANDUAN ASESMEN SITUASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) 13

Sub-Gugus Tugas I. Pencegahan

Koordinator
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota

1.   Deputi Bidang Perlindungan 
Khusus Anak, Kementerian

      Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak.

2.  Deputi Bidang Pembangunan 
Manusia, Masyarakat, dan 
Kebudayaan, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

3.   Deputi Bidang Sumber 
Daya dan Kelembagaan, 
Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif/Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif.

4.   Deputi Bidang 
Pengembangan Destinasi 
dan Infrastruktur, 
Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif/Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif.

5.   Deputi Bidang 
Pemberdayaan Pemuda, 
Kementerian Pemuda dan 
Olahraga.

6.   Deputi Bidang 
Pengembangan Pemuda, 
Kementerian Pemuda dan 
Olahraga.

7.   Direktur Jenderal Informasi 
dan Komunikasi Publik, 
Kementerian Komunikasi 
dan Informatika.

8.   Direktur Jenderal Aplikasi 
Informatika, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika.

9.   Direktur Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan.

10. Direktur Jenderal Imigrasi, 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia.

11. Direktur Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini, Pendidikan 
Dasar, dan Pendidikan 
Menengah, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi.

12. Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Riset, dan Teknologi, 
Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi.

13. Direktur Jenderal Pendidikan 
Vokasi, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi.

14. Direktur Jenderal 
Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa, Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi.

15. Direktorat Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah, 
Kementerian Dalam Negeri.

16. Direktur Jenderal 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, 
Kementerian Dalam Negeri.

17. Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam, Kementerian Agama.

18. Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam, 
Kementerian Agama.

19. Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Kristen, 
Kementerian Agama.

20. Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Katolik, 
Kementerian Agama.

21. Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Hindu, 
Kementerian Agama.

22. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Buddha, Kementerian Agama.

23. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 
Tenaga dan Perluasan Kesempatan Kerja, 
Kementerian Ketenagakerjaan.

24. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 
Ketenagakerjaan dan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja, Kementerian 
Ketenagakerjaan.

25. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, 
Kementerian Luar Negeri.

26. Direktur Jenderal Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

27. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

28. Deputi Bidang Kontra Intelijen, Badan 
Intelijen Negara.

29. Deputi Bidang Operasi dan Latihan, 
Badan Keamanan Laut.

30. Deputi Bidang Informasi Hukum dan 
Kerja Sama, Badan Keamanan Laut.

31. Deputi Bidang Penempatan dan 
Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur 
Tengah, Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia.

32. Deputi Bidang Penempatan dan 
Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, 
Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia.

33. Deputi Bidang Penempatan dan 
Pelindungan Kawasan Amerika dan 
Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia.

34. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Darat.

35. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Laut.

36. Kepala StafTentara Nasional Indonesia 
Angkatan Udara.
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Sub-Gugus Tugas I. Pencegahan

Koordinator
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota

37. Kepala Badan Pemeliharaan 
Keamanan, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.

38. Ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia.

39. Ketua Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia.

40. Ketua Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia.

41. Ketua Kwartir Nasional 
Gerakan Pramuka.

42. Ketua Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia.

43. Ketua Umum Tim Penggerak 
Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga Pusat.

44. Ketua Persatuan Wartawan 
Indonesia.

45. Ketua Persatuan Guru 
Republik Indonesia.

46. Ketua Persatuan Artis Film 
Indonesia.

47. Ketua Jaringan Program Aksi 
Penanggulangan Pekerja Anak.

48. Ketua End Child Prostitutions in ASEAN 
Tourism (ECPAT) Indonesia.

49. Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak 
Indonesia.

50. Ketua Komisi Nasional Perlindungan 
Anak.

51. Direktur Migrant Care.
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Sub-Gugus Tugas II. Rehabilitasi Kesehatan

Koordinator Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.

Anggota

1.   Deputi Bidang Kesetaraan 
Gender, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

2.   Deputi Bidang Perlindungan 
Hak Perempuan, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

3.   Deputi Bidang Perlindungan 
Khusus Anak, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

4.  Deputi Bidang Pemenuhan 
Hak Anak, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

5.  Deputi Bidang Partisipasi 
Masyarakat, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

6.   Deputi Bidang Pembangunan 
Manusia, Masyarakat dan 
Kebudayaan, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 

7.  Direktur Jenderal Pelayanan 
Kesehatan, Kementerian 
Kesehatan. 

8.  Direktur Jenderal Kesehatan 
Masyarakat, Kementerian 
Kesehatan. 

9. Direktur Jenderal Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit, 
Kementerian Kesehatan.  

10. Direktur Jenderal Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan 
dan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Kementerian 
Ketenagakerjaan. 

11. Direktur Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah, 
Kementerian Dalam Negeri. 

12. Direktur Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan. 

13. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Eropa dan Timur Tengah, 
Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia. 

14. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Asia dan Afrika, Badan 
Pelind ungan Pekerj a Migran 
Indonesia. 

15. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Amerika dan Pasifik, Badan 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia. 

16. Sekretaris Jenderal, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan 
Korban. 

17. Kepala Pusat Kedokteran dan 
Kesehatan, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.

18. Wakil Kepala Badan Reserse 
Kriminal, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.  

19. Direktur Utama Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan. 

20. Direktur Utama Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan. 

21. Ketua Ikatan Dokter 
Indonesia. 

22. Ketua Persatuan Dokter 
Forensik Indonesia. 

23. Ketua Umum Pengurus Besar 
Perkumpulan Obstetri dan 
Ginekologi Indonesia. 

24. Ketua Pengurus Pusat 
Perhimpunan Dokter Spesialis 
Kedokteran Jiwa Indonesia. 

25. Ketua Ikatan Bidan Indonesia. 

26. Ketua Ikatan Dokter Anak 
Indonesia. 

27. Ketua Ikatan Psikolog Klinis 
Indonesia. 

28. Ketua Persatuan Perawat 
Nasional Indonesia. 

29. Ketua Persatuan Rumah Sakit 
Indonesia.
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Sub-Gugus Tugas III. Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Koordinator Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial

Anggota

1.  Deputi Bidang Kependudukan 
dan Ketenagakerjaan, 
Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional. 

2.  Deputi Bidang Perlindungan 
Hak Perempuan, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

3.  Deputi Bidang Perlindungan 
Khusus Anak, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

4.  Deputi Bidang Kesetaraan 
Gender, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

5.  Direktur Jenderal Pemberdayaan, 
Kementerian Sosial. 

6.  Direktur Jenderal Penanganan 
Fakir Miskin, Kementerian 
Sosial. 

7.  Direktur Jenderal Protokol dan 
Konsuler, Kementerian Luar 
Negeri. 

8.  Direktur Jenderal Imigrasi, 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 

9.  Direktur Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini, Pendidikan 
Dasar, dan Pendidikan 
Menengah, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi. 

10. Direktur Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan. 

11. Direktur Jenderal Perhubungan 
Udara, Kementerian 
Perhubungan. 

12. Direktur Jenderal Perhubungan 
Darat, Kementerian 
Perhubungan. 

13. Direktur Jenderal Perhubungan 
Laut, Kementerian 
Perhubungan.  

14. Direktur Jenderal 
Perkeretaapian, Kementerian 
Perhubungan. 

15. Direktur Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah, 
Kementerian Dalam Negeri. 

16. Direktur Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, Kementerian Dalam 
Negeri. 

17. Direktur Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja, 
Kementerian Ketenagakerjaan.

18. DirekturJenderal Perikanan 
Budidaya, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 

19. Direktur Jenderal Pelayanan 
Kesehatan, Kementerian 
Kesehatan. 

20. Direktur Jenderal Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit, 
Kementerian Kesehatan. 

21. Sekretaris Jenderal, 
Kementerian Agama. 

22. Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam, Kementerian 
Agama. 

23. Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Kristen, 
Kementerian Agama. 

24. Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Katolik, 
Kementerian Agama. 

25. Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Hindu, Kementerian 
Agama. 

26. Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Buddha, 
Kementerian Agama.  

27. Direktur Jenderal Pembangunan 
dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa, Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi. 

28. Direktur Jenderal 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. 

29. Direktur Jenderal Perikanan 
Tangkap, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 

30. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Eropa dan Timur Tengah, 
Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia. 

31. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Asia dan Afrika, Badan 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia. 

32. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Amerika dan Pasifik, Badan 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia. 

33. Kepala Divisi Hubungan 
Intemasional, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

34. Kepala Badan Pemeliharaan 
dan Keamanan, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

35. Kepala Pusat Kerjasama 
Intemasional, Tentara 
Nasional Indonesia. 

36. Sekretaris Jenderal, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan 
Korban. 

37. Direktur Utama Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan. 

38. Direktur Utama Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan. 

39. Ketua Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia. 

40. Ketua Himpunan Psikologi 
Indonesia.  
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Sub-Gugus Tugas IV. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

Koordinator Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia.

Anggota

1.  Deputi Bidang Perlindungan 
Hak Perempuan, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

2. Deputi Bidang Perlindungan 
Khusus Anak, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

3. Deputi Bidang Politik Hukum, 
Pertahanan Keamanan, 
Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional. 

4. Sekretaris Utama, Badan 
Keamanan Laut. 

5. Direktur Jenderal Hak Asasi 
Manusia, Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. 

6. Direktur Jenderal Hukum 
dan Perjanjian Internasional, 
Kementerian Luar Negeri. 

7. Direktur Jenderal Protokol dan 
Konsuler, Kernenterian Luar 
Negeri. 

8. Direktur Jenderal Perikanan 
Tangkap, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 

9. Direktur Jenderal Pengembangan 
Destinasi dan Industri 
Pariwisata, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

10. Direktur Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan.  

11. Direktur Jenderal Otonomi 
Daerah, Kementerian Dalam 
Negeri. 

12. Sekretaris Jenderal, 
Kementerian Ketenagakerjaan. 

13. Direktur Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja, 
Kementerian Ketenagakerjaan. 

14. Sekretaris Jenderal, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan 
Korban. 

15. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Eropa dan Timur Tengah, 
Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia. 

16. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan Asia 
dan Afrika, Badan Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia. 

17. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Amerika dan Pasifik, Badan 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia. 

18. Kepala Badan Pembinaan 
Hukum, Tentara Nasional 
Indonesia. 

19. Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 

20. Sekretaris Jenderal, 
Kementerian Kesehatan.

21. Sekretaris Jenderal, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan 
Korban.

22. Jaksa Agung Muda Bidang 
Tindak Pidana Umum, 
Kejaksaan Agung.

23. Jaksa Agung Muda Bidang 
Pembinaan, Kejaksaan Agung.

24. Sekretaris Utama, Pusat 
Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan.

25. Kepala Divisi Hukum, 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

26. Kepala Badan Pembinaan 
Hukum, Tentara Nasional 
Indonesia.

27. Ketua Dewan Pers.

28. Ketua Lembaga Bantuan 
Hukum APIK.

29. Ketua Institut Perempuan.

30. Ketua PERADI.  
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Sub-Gugus Tugas V. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum

Koordinator Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota

1.   Deputi Bidang Politik, 
Hukum, Pertahanan dan 
Keamanan, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 

2.  Sekretaris Utama, Badan 
Keamanan Laut. 

3.  Sekretaris Utama, Pusat 
Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan. 

4.  Deputi Bidang Pencegahan, 
Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan. 

5.  Deputi Bidang 
Pemberantasan, Pusat 
Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan. 

6.  Kepala Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan APU /PPT, 
Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan. 

7.  Direktur Jenderal Hak 
Asasi Manusia, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 

8.  Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan, 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

9.  Direktur Jenderal Imigrasi, 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia.  

10. Direktur Jenderal Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan 
dan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Kementerian 
Ketenagakerjaan.

11. Direktur Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja, 
Kementerian Ketenagakerjaan.

12. Direktur Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan.

13. Sekretaris Jenderal, 
Kementerian Luar Negeri.

14. Direktur Jenderal Hukum 
dan Perjanjian Internasional, 
Kementerian Luar Negeri.

15. Direktur Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, Kementerian Dalam 
Negeri.

16. Direktur Jenderal Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan.

17. Sekretaris Jenderal, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan 
Korban.

18. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Eropa dan Timur Tengah, 
Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia.

19. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Asia dan Afrika, Badan 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia.

20. Deputi Bidang Penempatan 
dan Pelindungan Kawasan 
Amerika dan Pasifik, Badan 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia.

21. Jaksa Agung Muda Bidang 
Tindak Pidana Umum, 
Kejaksaan Agung.

22. Kepala Badan Pendidikan dan 
Pelatihan, Kejaksaan Agung.

23. Kepala Lembaga Pendidikan 
dan Pelatihan, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.

24. Wakil Kepala Badan Reserse 
Kriminal, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.

25. Kepala Koordinator 
Pembinaan Masyarakat, Badan 
Pemelihara Keamanaan, 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

26. Asisten Operasi Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia.

27. Asisten Operasi Panglima, 
Tentara Nasional Indonesia.

28. Kepala Badan Pembinaan 
Hukum, Tentara Nasional 
Indonesia.
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Sub-Gugus Tugas VI. Koordinasi dan Kerja Sama

Koordinator
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.

Anggota

1. Deputi Bidang Perlindungan 
Khusus Anak, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

2. Deputi Bidang Perlindungan 
Hak Perempuan, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

3. Deputi Bidang Pemberdayaan 
Pemuda, Kementerian Pemuda 
dan Olahraga. 

4. Deputi Bidang Pemberantasan, 
Pusat Pelaporan Transaksi dan 
Analisis Keuangan. 5. Deputi 
Bidang Informasi Hukum dan 
Kerja Sama, Badan Keamanan 
Laut. 

6. Direktur Jenderal Protokol dan 
Konsuler, Kementerian Luar 
Negeri. 

7. Direktur Jenderal Kerja Sama 
Multilateral, Kementerian Luar 
Negeri. 

8. Direktur Jenderal Kerja Sama 
ASEAN, Kementerian Luar 
Negeri. 

9. Direktur Jenderal Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 

10. Direktur Jenderal Perikanan 
Tangkap, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 

11. Direktur Jenderal Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan, 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja, Kementerian 
Ketenagakerjaan.

12. Direktur Jenderal Otonomi 
Daerah, Kementerian Dalam 
Negeri. 

13. Direktur Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah, 
Kementerian Dalam Negeri. 

14. Direktur Jenderal Politik 
dan Pemerintahan Umum, 
Kementerian Dalam Negeri. 
15. Direktur Jenderal 
Pengembangan Destinasi dan 
Industri Pariwisata, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

16. Direktur Jenderal Pendidikan 
Vokasi, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi. 

17. Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi. 

18. Sekretaris Jenderal, 
Kementerian Luar Negeri. 

19. Sekretaris Jenderal, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban. 

20. Sekretaris Jenderal, 
Kementerian Kesehatan. 

21. Sekretaris Jenderal, 
Kementerian Sosial. 

22. Sekretaris Jenderal, 
Kementerian Ketenagakerjaan.  

23. Sekretaris Utama, Badan 
Intelijen Negara. 

24. Sekretaris Utama, Badan 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia. 

25. Deputi Bidang 
Penempatan dan 
Pelindungan Kawasan 
Eropa dan Timur Tengah, 
Badan Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia. 

26. Deputi Bidang 
Penempatan dan 
Pelindungan Kawasan 
Asia dan Afrika, Badan 
Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia. 

27. Deputi Bidang 
Penempatan dan 
Pelindungan Kawasan 
Amerika dan Pasifik, 
Badan Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia. 

28. Jaksa Agung Muda Bidang 
Tindak Pidana Umum, 
Kejaksaan Agung. 

29. Kepala Badan Reserse 
Kriminal, Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia. 

30. Kepala Divisi Hubungan 
Internasional, Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia. 

31. Kepala Badan Pembinaan 
Hukum, Tentara Nasional 
Indonesia. 

32. Ketua Komisi 
Perlindungan Anak 
Indonesia. 

33. Ketua Komisi Nasional 
Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan.  
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2. Kelembagaan dan Mekanisme di Kawasan
B.2.1 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)
TPPO merupakan tindak pidana lintas negara, dengan demikian pencegahan dan penanganannya hanya bisa 
berjalan secara efektif bila dilakukan melalui kerja sama di dalam ASEAN terutama di dalam badan-badan 
sektoral ASEAN yakni Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Lintas Negara (SOMTC), Komisi Antar 
Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan 
dan Anak ASEAN (ACWC), dan  Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan 
dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran (ACMW). 

SOMTC merupakan badan sektor yang utama yang mengkoordinasi dan memonitor upaya TPPO lintas 
sektor di tingkat ASEAN, termasuk memajukan, memonitor, mereview dan melaporkan pelaksanaan ACTIP.  
Sementara itu, AICHR fokus pada aspek Hak Asasi Manusia dari TPPO, dan ACWC pada aspek hak-hak 
perempuan dan anak. ACMW secara khusus bertangung jawab pada pemajuan dan perlindungan pekerja 
migran, dengan menekankan dimensi TPPO dalam tenaga kerja.

Badan-Badan Sektoral ASEAN yang Relevan dengan TPPO 

SOMTC AICHR ACWC ACMW

Area / Fokus Kriminalisasi TPPO 
sebagai kejahatan 
lintas negara

Hak Asasi Manusia 
dalam TPPO

Hak Anak dan 
Perempuan

Hak pekerja migran 
dan TPPO dalam 
ketenagakerjaan

Tugas dan 
Mandat

Mengkoordinasi dan 
memonitor upaya 
TPPO lintas sektor  
ASEAN

Memajukan, 
memonitor, mereview 
dan melaporkan 
pelaksanaan ACTIP

Badan konsultasi 

Institusi penaung 
(overarching) 
bertanggung jawab 
untuk pemajuan dan 
perlindungan HAM di 
ASEAN 

Memajukan 
pelaksanaan 
instrumen 
internasional dan 
ASEAN yang 
berkaitan dengan hak 
perempuan dan anak

Perlindungan 
pekerja migran 
dari eksploitasi, 
diskriminasi, dan 
kekerasan

Tata kelola migrasi 
tenaga kerja

 Memerangi TPPO

Kementerian 
Lini di 
Nasional

Kepolisian RI, Badan 
Reserse Kriminal 
(Bareskrim)

Kementerian Luar 
Negeri

Kementerian 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Kementerian 
Ketenagakerjaan

Inisiatif atau 
Kerja sama  
Terkait TPPO

Konvensi anti-TPPO 
ASEAN (ACTIP)

Rencana Aksi 
ASEAN Menentang 
TPPO (APA)

Rencana Kerja TPPO 
Bohol (Bohol TIP 
Work Plan)

Deklarasi Hak Asasi 
ASEAN (AHRD)

Dialogue AICHR 
dan SOMTC tentang 
TPPO dan Hak Asasi 
Manusia

Pedoman dan 
Prosedur Regional 
dalam Penanganan 
Kebutuhan Korban 
TPPO 

Konsensus 
ASEAN tentang 
Perlindungan 
dan Pemajuan 
Hak-Hak Pekerja 
Migran (Konsensus 
ASEAN)
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B.2.2 Bali Process tentang Penyelundupan Manusia, TPPO dan 
Kejahatan Lintas Negara Terkait (Bali Process)     
Bali Process merupakan sebuah mekanisme kerjasama internasional yang diketuai bersama oleh Indonesia 
dan Australia, sebagai wadah untuk berdialog, berbagi informasi dan kerja sama praktis di dalam mengatasi 
penyelundupan manusia, TPPO dan bentuk-bentuk kejahatan Lintas batas negara lainnya terutama di kawasan 
Asia Pasifik.30

Hingga saat ini, Bali Process memiliki 49 Anggota yang terdiri dari 42 negara, 3 entitas ekonomi, serta 4 
organisasi internasional yakni  ILO, IOM, UNHCR, dan UNODC.31  Bali Process didukung oleh Sekretariatnya 
yakni  Regional Support Office (RSO), yang berpusat di Bangkok dan beroperasi di bawah pengawasan dan 
arahan dari Ketua Bersama Bali Process, berkonsultasi dengan IOM dan UNHCR.32

3. Mitra Strategis Non Pemerintah 
Sebagaimana yang diatur oleh UU TPPO, upaya pencegahan dan penanganan TPPO mestilah melibatkan 
unsur-unsur masyarakat. Karena itu upaya pencegahan dan penanganan TPPO tidak saja dilakukan dengan 
mitra-mitra strategis dari kementerian dan lembaga, tapi juga dengan unsur-unsur masyarakat. Mitra dari 
unsur-unsur masyarakat dapat berperan dan kontribusi dalam aspek-aspek sebagai berikut:33

Unsur-Unsur 
Masyarakat Peranan dan Kontribusi yang Dapat Dimainkan

Organisasi Non-Pemerintah Mitra dalam pencegahan TPPO dan perlindungan korban
Serikat Buruh/Serikat 
Pekerja

Mitra dalam advokasi kasus buruh migran dan advokasi kebijakan

Kelompok Berbasis Agama Mitra dalam penjangkauan masyarakat dan bantuan kepada para korban
Aktivis Masyarakat Pendidikan peer-to-peer, penjangkauan dan pencegahan
Community Watch 
(Pengamanan Komunitas)

Pencegahan dan identifikasi

Lembaga Bantuan Hukum Bantuan hukum bagi para korban
Perusahaan Swasta Tidak saja mitra untuk mensponsori acara-acara anti-TPPO dan penempatan 

kerja bagi para korban, namun juga mesti aktif terlibat dalam upaya pencegahan 
TPPO dalam kerangka Bisnis dan HAM UNGP.

Akademisi Mitra dalam penelitian dan pelatihan
Pakar Tematik Konsultasi, pelatihan, jaringan, bantuan dalam mengembangkan inisiatif baru
Media advokasi, pencegahan,  sosialisasi dan diseminasi

 

C.  KONSEP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 
ORANG (TPPO) 

1. Definisi TPPO
Pasal 1. Ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 mendefinisikan Perdagangan Orang sebagai:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di 
dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
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Dari definisi-definisi di atas, TPPO setidaknya terdiri dari 3 unsur sebagaimana yang dirangkum sebagai berikut:

Unsur-Unsur TPPO

Proses Cara Tujuan

•	 Perekrutan

•	 Pengangkutan

•	 Pemindahan

•	 penampungan,

•	 penerimaan korban 
perdagangan orang.

•	 Ancaman,

•	 Penggunaan kekerasan

•	 Pemaksaan

•	 Penculikan

•	 Penipuan

•	 Penyesatan

•	 Penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, 

•	 pemberian atau penerimaan 
pembayaran atau manfaat

Eksploitasi, termasuk prostitusi,

kerja atau layanan paksa, 

perbudakan atau praktik yang 
serupa dengan perbudakan, 

perhambaan, 

penyiksaan fisik,

penyiksaan seksual,

penyiksaan organ, 

reproduksi,

penghilangan organ,

serta keuntungan materil dan 
immateril dari korban.

2. Pilar-Pilar TPPO
Di dalam upaya pemberantasan TPPO, berbagai organisasi internasional, organisasi kawasan, dan negara-negara 
diberbagai belahan dunia membagi upaya-upaya penanganan TPPO kedalam beberapa pilar atau disebut juga 
dengan klaster, atau pendekatan. Pilar-pilar TPPO tersebut dikembangkan dari Palermo Protokol yang secara 
umum terdiri pilar pencegahan (prevention), perlindungan (protection) dan penegakan hukum (prosecution) yang 
biasanya disebut dengan  “Paradigma 3P”.34

ASEAN melalui Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP), 
membagi paradigma 3P tersebut menjadi 4 pendekatan yakni Pencegahan, Perlindungan, Penegakan Hukum, 
dan Kerja sama Regional dan Internasional (partnership).

Di Indonesia, pilar-pilar penanganan TPPO dikembangkan dan dibagi secara lebih rinci dan masing-masing 
ditangani oleh Sub-GT-PP TPPO. Perbedaan pembagian ini tidak mengubah substansi atau mengurangi cakupan 
yang ada di Protokol Palermo dan ACTIP. Pembagian dibuat agar penanganan TPPO dapat dilakukan secara 
lebih jelas dan spesifik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait. 

Penanganan TPPO berdasarkan pilar yang ada di bawah GTPP-TPPO dibandingkan dengan pendekatan ASEAN 
dan paradigma global 3P:

Indonesia (GT-PPTPPO) ASEAN Paradigma 3P

1.  Pencegahan 1.   Pencegahan 1.   Pencegahan
2.  Penanganan - Rehabilitasi Kesehatan 2.   Perlindungan 2.   Perlindungan
3.  Penanganan - Rehabilitasi sosial, 

Pemulangan, dan Reintegrasi (termasuk 
pemberdayaan)

4.  Penegakan Hukum 3.   Penegakan Hukum 3.   Penuntutan
5.  Pengembangan Norma Hukum
6.  Koordinasi dan Kerja sama 4.   Kerja sama regional dan 

Internasional, dan koordinasi
Kerja sama bersifat 
lintas pilar
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Mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing Sub-GT PPTPPO, berikut adalah kebijakan, program 
atau langkah-langkah  yang dapat diambil sesuai dengan masing-masing pilar atau klaster TPPO berdasarkan  
APA serta RAN TPPO:

Rencana Aksi  Sesuai Pilar dan Klaster TPPO 

Rencana Aksi ASEAN (APA) Rencana Aksi Nasional (RAN) TPPO

Pencegahan Pencegahan

1. Meningkatkan kampanye-kampanye untuk  
meningkatkan kesadaran dengan mendidik 
semua masyarakat mengenai TPPO dan 
kaitannya terhadap pelanggaran HAM, 
menyasar kelompok-kelompok yang paling 
berisiko dengan keterlibatan media massa, 
NGO, sektor swasta dan tokoh masyarakat

2. Meningkatkan kapasitas APH, petugas 
imigrasi, pendidikan, kesejahteraan sosial, 
ketenagakerjaan dan petugas-petugas yang 
relevan lainnya, dalam pencegahan TPPO 
dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk 
menghormati HAM, isu-isu yang sensitif 
gender dan sensitif anak, dan mendorong 
kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil 
dan non pemerintah lainnya

3. Menerapkan mekanisme yang efektif untuk 
mencegah pergerakan pelaku dan korban 
melalui sistem pengawasan perbatasan, 
penerbitan dokumen identitas dan dokumen 
perjalanan, serta mencegah pemalsuan dan 
penipuan dokumen-dokumen tersebut

4. Meningkatkan kerja sama lintas batas dan 
berbagai informasi intelijen.

5. Mengadopsi dan mengimplementasi UU 
ketenagakerjaan dan berbagai mekanisme 
lain untuk melindungi hak-hak pekerja  untuk 
mengurasi risiko TPPO.

6. Mengadopsi dan memastikan pelaksanaan 
Rencana Aksi Nasional dengan 
memprioritaskan pencegahan TPPO

7. Melaksanakan studi dan penelitian yang 
relevan untuk digunakan untuk memerangi 
TPPO dan mengumpulkan data yang sesuai 
untuk memungkinkan analisis dan pemahaman 
yang lebih baik tentang sidat TPPO baik 
secara nasional dan regional

8. Membangun sistem pengumpulan data 
nasional dan metode pertukaran data antar 
negara ASEAN untuk basis data regional 
mengenai TPPO

9. Menggunakan panduan-panduan regional dan 
mengembangkan panduan nasional untuk 
identifikasi korban.

10. Meningkatkan upaya pencegahan dengan 
fokus pada upaya mencegah permintaan 
dan penawaran (demand and supply) yang 
mendorong TPPO

1.  Penguatan kebijakan pencegahan TPPO yang dapat 
diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran, 
antra lain seperti: 

a) Jumlah kebijakan teknis yang disusun bagi upaya 
pencegahan 

b) Penerbitan aturan turunan UU no. 18 tahun 
2017 tentang Pelindungan PMI

2.   Terintegrasi-nya program pencegahan TPPO seluruh 
K/L dengan baik dan tepat sasaran, antara lain:

a) Adanya pemetaan mengenai kerentanan TPPO 
secara nasional berdasarkan cakupan geografis 
yakni daerah asal, transit dan tujuan, termasuk 
kontribusi norma sosial, adat, budaya serta 
faktor lainnya yang berkontribusi pada TPPO

b) Masyarakat yang sadar dan berperan aktif 
dalam pencegahan TPPO, baik pelajar, aparatur 
pemerintah, ortu, ormit, tokoh masyarakat di 
daerah kantong-kantong pekerja migran, daerah 
transit, daerah perbatasan, daerah tujuan, dan 
daerah tujuan wisata

c) SDM yang terlatih untuk pencegahan TPPO

d) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang 
disusun dalam upaya pencegahan TPPO

e) Penyusunan model-model pencegahan TPPO di 
tingkat nasional

f) Adanya pelaporan pelaksanaan Gugus Tugas 
Pencegahan dan Penanganan TPPO 

g) Pelaksanaan inspeksi bersama antara pengawas 
ketenagakerjaan dan aparat penegak hukum 
di perusahaan, perkebunan, pertambangan, 
perikanan, agen perekrut tenaga kerja, bisnis 
hiburan dan perhotelan, dll

h) Pemblokiran situs prostitusi/lowongan kerja/biro 
jodoh/situs online lainnya karena dugaan menjadi 
modus TPPO berdasarkan laporan K/L terkait

i) Peningkatan pelibatan media dalam 
kampanyekan isu TPPO 

j) Penyusunan kurikulum  pencegahan TPPO untuk 
sekolah menengah dan lanjut

k) Penurunan jumlah anak putus sekolah dan 
menjadi pekerja anak menurun

l) Meningkatkan kesadaran calon PMI tentang 
prosedur migrasi aman

m) Kampanye  TPPO yang  dapat diakses di media 
sosial
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Perlindungan Korban Penanganan: Rehabilitasi Kesehatan

1. Mengafirmasi bahwa pemajuan dan 
perlindungan HAM bagi korban dan langkah-
langkah yang efektif untuk merespon TPPO 
saling melengkapi dan memperkuat.

2. Sesuai dengan Pasal 14 ACTIP, melanjutkan 
pengembangan perawatan, perlindungan dan 
bantuan yang sesuai untuk korban TPPO.

3. Menyediakan layanan khusus kepada korban 
yang teridentifikasi, termasuk akses layanan 
kesehatan, untuk tujuan pencegahan, 
pengobatan dan perawatan HIV AIDS, dan 
penyakit menular lain yang ditularkan melalui 
darah untuk korban yang telah dieksploitasi 
secara seksual mengingat bahwa eksploitasi 
seksual memiliki implikasi yang serius, langsung 
dan jangka panjang bagi kesehatan, termasuk 
untuk kesehatan seksual dan reproduksi.

4. Sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan domestik tidak meminta 
pertanggungjawaban korban secara pidana atau 
administratif, atas tindakan melanggar hukum 
yang dilakukan oleh korban, jika tindakan 
tersebut berkaitan langsung TPPO.

1.  Penyediaan layanan rehabilitasi kesehatan  kepada 
korban TPPO tersedia dengan baik dan mudah 
diakses, antara lain:
a) Meningkatnya kabupaten/kota yang mempunyai 

minimal 4 puskesmas mampu tatalaksana 
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
(KtPA) dan TPPO

b) Meningkatkan kesadaran pemahaman calon 
PMI, PMI dan keluarga PMI terkait penyakit 
menular, penyakit tidak menular, masalah dan 
gangguan jiwa, serta serta penyakit akibat 
kerja.

c) Menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan 
terhadap korban TPPO di luar negeri.

d) Tersedianya tenaga pemberi layanan yang 
mampu tata laksana penanganan korban TPPO 
(Ikatan Psikolog Klinis)

e) Tersedianya sarana dan prasarana layanan 
psikologis untuk penanganan korban TPPO 
(Ikatan Psikolog Klinis)

2.  Kinerja Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan 
dan tersedianya laporan per-semester Sub Gugus 
Tugas Rehabilitasi Kesehatan
a) Mengintegrasikan program rehabilitasi 

kesehatan antar K/L
b) Monitoring dan evaluasi

11. Mengeksplorasi bagaimana negara asal dapat 
menerapkan tindakan pencegahan bekerja 
sama dengan negara penerima

12. Meningkatkan langkah-langkah pencegahan  
untuk mencegah permintaan (demand) yang 
mendorong segala bentuk eksploitasi orang, 
terutama anak dan perempuan, termasuk 
melindungi korban, anak dan perempuan, dari 
reviktimisasi.

n) Layanan pemulangan bagi calon PMI/PMI 
korban TPPO

o) Kerja sama BNP2TKI dengan Kepolisian 
Republik Indonesia.

3.   Program Pencegahan TPPO khusus di Ditjen 
Imigrasi terintegrasi dengan baik dan tepat 
sasaran

a) Melakukan penundaan permohonan Dokumen 
Perjalanan R.I (Paspor) yang diduga sebagai 
PMI Non Prosedural (PMI-NP)

b) Melakukan penundaan keberangkatan yang 
diduga sebagai PMI-NP 

c) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi kantor 
imigrasi yang wilayah kerjanya berpotensi 
banyak terjadi TPPO

d) Koordinasi dan kerja sama antar K/L, sehingga 
program terintegrasi dengan baik dan tepat 
sasaran, dan termonitor serta dievaluasi secara 
berkala
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5. Menjamin tersedianya wadah bagi korban  
dengan perhatian khusus pada korban 
anak, untuk pemulihan dan rehabilitasi fisik, 
psikologis, sosial, seperti pembentukan jaringan 
penyedia layanan untuk perawatan medis, 
konseling, pendidikan dan kursus, bantuan 
hukum dan layanan penerjemah.

6. Mengembangkan dan menggunakan prosedur 
yang tepat untuk penyelamatan, perlindungan, 
pemulihan, pemulangan dan reintegrasi korban.

7. Memastikan sistem hukum atau sistem 
administrasi memasukkan langkah-langkah 
untuk menyediakan informasi bagi korban, 
dalam bahasa yang dipahami, mengenai hak-
hak-hak hukum mereka dan proses pengadilan  
dan administrasi, serta memfasilitasi akses 
korban terhadap bantuan agar pandangan dan 
concerns dapat direpresentasikan di dalam 
proses persidangan. 

8. Mengaku peran penting organisasi 
masyarakat dalam memberikan bantuan dan 
pemberdayaan kepada korban.                         

Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 
(termasuk pemberdayaan)

1.  Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk 
rehabilitasi psikososial, pemulangan, dan reintegrasi 
sosial bagi korban TPPO, antara lain:

a) Penyediaan data yang komprehensif dan 
terintegrasi atas lembaga penyedia layanan 
rehabilitasi sosial

b) Tersedianya data kasus WNI korban TPPO dari 
luar negeri

c) Tersedianya data kasus WNI korban TPPO di 
dalam negeri

d) Meningkatkan jumlah korban yang mendapat 
perlindungan dan pelayanan rehabilitasi 
psikososial pemulangan dan reintegrasi 
psikososial korban TPPO bekerja sama dengan 
Fasyankes, Instansi/Lembaga/ Organisasi Terkait

e) Peningkatan lembaga layanan yang memberikan 
pelayanan
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3. Pelayanan reintegrasi psikososial bagi korban TPPO

a) Jumlah korban yang mendapatkan bantuan 
reintegrasi sosial

b) Meningkatnya kesejahteraan penyintas TPPO 
melalui usaha kemandirian

c) Tersedianya data korban TPPO yang mendapatkan 
program Reintegrasi sosial.

f ) Terbentuknya standardisasi (SOP) penanganan 
rehabilitasi psikososial dan reintegrasi bagi korban 
TPPO, termasuk korban eksploitasi seksual 

g) Tersedianya panduan model pemulihan korban 
TPPO secara menyeluruh, termasuk panduan 
rehabilitasi psikososial

h) Tersedianya Permensos Rehabilitasi Psikososial 
bagi korban TPPO di RPTC

i) Jumlah tenaga terampil dan terlatih dalam 
pemberian layanan rehabpsisos, pemulangan, dan 
reintegrasi meningkat

j) Pembangunan layanan Rumah Aman dan rehabsos 
bagi korban TPPO baik anak, perempuan maupun 
laki-laki

k) Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga penyedia 
layanan rehabpsisos pemulangan dan reintegrasi 
psikososial bagi korban TPPO baik lembaga 
layanan anak, perempuan dan laki laki

l) Jumlah pekerja sosial yang ahli di bidangnya seperti 
pengacara, pskiater dan psikolog klinis pada RPSA, 
RPTC, dan RPSW

m) Kesejahteraan dan perekonomian masyarakat 
terutama mantan PMI

n) Partisipasi desa dan kelompok masyarakat dalam 
program (re)integrasi bagi korban TPPO

o) Kerja sama dengan sektor untuk program (re)
integrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi 
korban TPPO

p) Adanya data survivor TPPO yang menjadi 
wirausaha

q) Program pemberdayaan PMI purna menjadi 
wirausaha

r) Perlindungan PMI dari pra, masa, dan purna PMI 
purna bermasalah

2.  Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan 
pemulangan bagi korban TPPO  

a) Semua korban mendapatkan layanan pemulangan

b) Tersedianya SOP pemulangan korban TPPO dari 
luar ke dalam negeri dan/atau dari daerah tujuan 
ke daerah asal
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1. Menetapkan TPPO sebagai sebuah tindak 
pidana

2. Mengembangkan metode investigasi pro-
aktif, dan melakukan pengawasan dan 
langkah-langkah pro-aktif lainnya untuk 
mengumpulkan bukti guna menetapkan 
kasus TPPO meskipun  tanpa testimoni dari 
korban

3. Meningkatkan investigasi dugaan kasus 
TPPO dan memperkuat sarana untuk 
memeranginya, mengadili para pelaku 
termasuk melalui dengan penyitaan aset yang  
lebih sistematik

4. Menunjuk jaksa khusus dan membentuk unit-
unit khusus di kejaksaan yang akan menangani 
kasus TPPO

5. Melakukan penuntutan terhadap TPPO 
yang mencakup segala bentuk eksploitasi 
dan memberlakukan, menegakkan dan 
memperkuat undang-undangan yang 
mengriminalisasi TPPO 

6. Memerangi kelompok kriminal terorganisir 
yang terlibat dalam TPPO

7. Menyelidik, mengadili dan menghukum 
pejabat publik yang korup yang terlibat dalam 
TPPO 

8. Melanjutkan pengembangan mekanisme 
perlindungan  yang sesuai dan efektif bagi 
saksi TPPO

9. Memastikan tanggung jawab (liability)  dari 
semua kategori pelaku TPPO termasuk 
badan hukum dan entitas-entitas hukum.

10. Membebaskan biaya imigrasi untuk 
memfasilitasi masuk dan tinggalnya korban 
TPPO untuk sementara waktu di wilayah 
negara ASEAN untuk bersaksi atau bekerja 
sama dan penuntutan TPPO

Penegakan hukum, pemenuhan hak-hak korban dan 
perlindungan hukum bagi korban terlaksana sesuai 
dengan UU No 21/2007

1. Penguatan kapasitas APH

2. Penyusunan Strategi, KIE, panduan teknis untuk 
peningkatan kualitas APH

3. Pembentukan Satgas Penanganan TPPO Daerah 
yang belum terbentuk dan mengaktifkan serta 
meningkatkan kinerja Satgas Penanganan TPPO 
Daerah yang telah terbentuk

4. Kurikulum pelatihan bagi Polisi dan Hakim yang 
disusun bersama dengan badan diklat masing-
masing instansi

5. Monitoring penanganan perkara TPPO yang 
ditangani aparat penegak hukum di tingkat daerah

6. Meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme 
pengajuan restitusi

7. Kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif 
memerangi kasus TPPO salah satunya melaporkan 
dugaan kasus TPPO

8. Pendataan terpilah atas pelaku dan korban

9. Fasilitasi korban yang mendapatkan restitusi

10. Melakukan perampasan aset pelaku TPPO 
(individual dan korporasi)

Kinerja Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum dan 
adanya laporan persemester Sub Gugus Tugas 
Penegakan Hukum

a) Integrasi program penegakan hukum antar K/L

b) Monitoring dan evaluasi

4.  Peningkatan kinerja Sub Gugus Tugas Rehabilitasi  
Psikososial, Pemulangan, dan Reintegrasi 
Psikososial, serta adanya laporan persemester Sub 
Gugus Tugas Rehabilitasi  Psikososial, Pemulangan, 
dan Reintegrasi Psikososial

a) Integrasi program rehabilitasi Psikososial, 
pemulangan, reintegrasi Psikososial antar K/L

b) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Gugus 
Tugas Rehabilitasi Psikososial, Pemulangan, dan 
Reintegrasi Psikososial

Penegakan Hukum dan Penuntutan Kejahatan 
TPPO

Penegakan Hukum
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11. Mengintensifkan pembangunan kapasitas 
penegak hukum, jaksa, hakim, petugas 
imigrasi petugas dinas luar negeri, pengawasan 
ketenagakerjaan, petugas sosial dan petugas 
terkait lainnya untuk memerangi TPPO

12. Memperkuat berbagi informasi, investigasi 
dan penuntutan untuk kasus-kasus TPPO, 
termasuk pembentukan tim-tim penegakan 
hukum yang khusus untuk mendorong 
penegakan hukum secara bersama (joint 
enforcement) antara berbagai badan-badan 
di dalam negeri, dan untuk mempercepat 
investigasi dan penuntutan dari kasus yang 
besar dan serius di tingkat kawasan.

Pengembangan norma hukum

Penyusunan dan harmonisasi peraturan perundangan 
terkait Pencegahan dan Penanganan TPPO 

1. Hasil evaluasi perundangan dan kebijakan yang sudah 
ada terkait TPPO

2. Disahkannya RUU KUHP 

3. Penyusunan naskah Akademik RUU tentang Tindakan 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain 
yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan 
martabat manusia di Badan Penelitian dan 
Pengembangan HAM

4. Layanan bagi korban TPPO dan penyelundupan 
manusia yang berada di wilayah Indonesia untuk 
ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau 
di tempat lain yang di tentukan dengan perlakukan 
khusus dan berbeda

5. Penyusunan regulasi baru untuk pembiayaan layanan 
kesehatan (medis dan psikologis)  bagi korban TPPO

6. Penyusunan kebijakan tentang pemberian kompensasi

7. Penyusunan peraturan atau guidelines terkait etika 
penyiaran dan jurnalistik kasus TPPO

8. Adanya peraturan dan panduan dalam penanganan 
TPPO berdasarkan pendekatan non-stigmatisasi 
terhadap korban

9. Adanya regulasi pendataan terpadu

10. Adanya peraturan terkait perlindungan data dan 
mekanisme data sharing

11. Penerapan peraturan Kejaksaan terkait sita harta 
untuk restitusi mulai diterapkan.

12. Penyusunan MoU Kerja Sama dan Koordinasi dengan 
PPATK, Metro PMJ Samsat, BPN

13. PerMA yang mengatur tentang restitusi untuk kasus 
yang sudah inkrah

Meningkatnya kinerja Sub Gugus Tugas Pengembangan 
Norma Hukum

1. Integrasi program antar K/L dengan pelaksanaan rapat 
koordinasi lintas Sub Gugus Tugas Pengembangan 
Norma Hukum

2. Monitoring dan evaluasi
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Kerja Sama Regional dan Internasional, 
dan Koordinasi

Kerja Sama dan Koordinasi

1. Memperkuat kerja sama Kepala  Unit Khusus  
(Heads of Specialist Anti-Trafficking Units)

2. Mempergunakan mekanisme-mekanisme kerja 
sama internasional termasuk INTERPOL

3. Memperkuat koordinasi dan kerja sama antara 
negara anggota ASEAN dalam memberantas 
kejahatan yang berkaitan dengan TPPO, 
termasuk pencucian uang, korupsi, 
penyelundupan migran, dan semua bentuk 
kejahatan terorganisasi

4. Memperkuat kerja sama operasional antar 
negara ASEAN, sesuai dengan hukum 
domestik  dan perjanjian multilateral dan 
bilateral, tim investigasi bersama oleh negara-
negara ASEAN yang bersangkutan

5. Memperkuat kegiatan peningkatan kapasitas 
dalam rangka Bantuan Hukum Timbal Balik 
(Mutual Legal Assistance) ekstradisi dan kerja 
sama  lintas batas negara antara penegak 
hukum

6. Saling memberikan tindakan hukum timbal 
balik seluas mungkin dalam menuntut dan 
menghukum kejahatan TPPO sesuai dengan 
Traktat Tentang Bantuan Hukum Bersama 
dalam Masalah Pidana (Treaty on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters)

7. Memanfaatkan kerja sama internasional 
termasuk melalui Bantuan Hukum Timbal 
untuk memastikan investigasi, penuntutan dan 
penyitaan aset yang efektif

8. Memperkuat kolaborasi dan kerja sama dalam 
di dalam platform ASEAN yakni  SOMTC dan 
HSU

9. Memajukan kolaborasi yang saling 
menguntungkan dengan negara mitra, 
organisasi internasional. Regional dan sub-
regional

10. Meningkatkan kerja sama dengan badan-badan 
PBB dan organisasi internasional lainnya 

1.  Koordinasi dan kerja sama pencegahan dan 
penanganan TPPO antar pemerintah dan non-
pemerintah terjalin dan terlaksana dengan baik

a) Integrasi program pencegahan dan 
penanganan korban TPPO lintas sektor

b) Penandatangan MoU antar pemerintah daerah 
tingkat provinsi, Kabupaten, dan kota

c) Jumlah kerja sama antar K/L termasuk 
Penandatanganan MoU baru dan 
pembaharuan MoU yang telah habis masa 
berlakunya antar Pemda asal, transit, dan 
tujuan

d) Peningkatan kerja sama dengan universitas 
dan lembaga penelitian lainnya

e) Kerja sama dengan BUMN untuk 
meningkatkan pemahaman mengenai 
TPPO dan mencegah TPPO di perusahaan-
perusahaan BUMN

f ) Peningkatan kerja sama dengan pihak 
perbankan dan sektor swasta lain untuk 
terkait dengan program pemberdayaan bagi 
korban TPPO

g) Kerja sama dengan pusat pelatihan dan 
pendidikan milik instansi pemerintah untuk 
menyusun kurikulum penanganan TPPO bagi 
aparatur sipil dan aparatur hukum.

2.   Kerjasama dan koordinasi antar pemangku 
kepentingan di tingkat internasional baik dengan 
NGO/INGO maupun sektor swasta lain.

a)  Meningkatkan pertemuan bilateral, regional, 
dan multilateral yang dihadiri Pemerintah RI

b)  Penyusunan dan perundingan perjanjian 
internasional

3.   Kinerja Sub Gugus Tugas koordinasi dan kerja 
sama 

a)  Integrasi program kerja sama dan koordinasi 
antar K/L

b)  Monitoring dan evaluasi
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11. Meningkatkan pembangunan kapasitas dan 
mendorong dan meningkatkan koordinasi dan 
koherensi di dalam ASEAN :

a. Mengidentifikasi focal points untuk 
memfasilitasi komunikasi dan pertukaran 
informasi dalam hal TPPO

b. Kerja sama antara lembaga pemerintah, 
NGO, sektor swasta, media dan pemangku 
kepentingan lainnya

12. Meningkatkan pengembangan panduan-
panduan-panduan regional untuk memerangi 
TPPO

*RAN TPPO diperbaharui setiap lima tahun sekali, untuk itu harap mengacu pada RAN TPPO yang terbaru.

3. Bentuk Eksploitasi dan Modus Operandi
Modus operandi dapat didefinisikan sebagai cara atau metode dalam menjalan sebuah tindakan kriminal.35 
Buku Panduan Penanganan TPPO yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI bekerja sama dengan IOM tahun 
2021 telah merumus 6 bentuk eksploitasi dan modus operandi yang umum digunakan oleh para pelaku TPPO, 
sebagai berikut:

Bentuk Eksploitasi dan Modus Operandi

1. Eksploitasi Seksual 2. Pengantin Pesanan  

Modus operandi yang sering digunakan:

•	 Paksaan fisik dan psikis  

•	 Perubahan dari praktik rumah bordil ke 
fasilitas akomodasi pribadi  

•	 Maraknya tren mucikari perempuan 

•	 Pendekatan melalui media sosial  

•	 Perkawinan  

•	 Adanya janji untuk bekerja di area pariwisata  

•	 Adanya janji program pertukaran pelajar  

Modus operandi yang sering digunakan:

•	 Janji akan hidup dengan mapan  

•	 Menikah dan tinggal dengan Warga Negara Asing  

•	 Pernikahan bisa dilakukan secara resmi atau tidak 
resmi di negara asal suami  

•	 Perantara mendekati keluarga untuk mendukung 
keputusan korban  

•	 Dokumen identitas dan dokumen imigrasi korban 
dikuasai oleh suami  

•	 Jika ingin pulang ke daerah asal, diminta membayar 
ganti rugi kepada suami

* Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 1 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat diakses di https://jdih.
kemenpppa.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=472 
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3.  Eksploitasi Tenaga Kerja di Bidang 
Perikanan

4. Eksploitasi Anak

Modus operandi yang sering digunakan:

•	 Tidak mewajibkan ijazah pendidikan tinggi, 
hanya ijazah SD dan SMP  

•	 Gaji yang ditawarkan sangat tinggi  

•	 Tidak disyaratkan keahlian khusus  

•	 Biaya rekrutmen dan penempatan 
dipotongkan dari gaji yang diperoleh  

•	 Pemotongan gaji yang sangat besar  

•	 Kecelakaan kerja tidak ditangani oleh pemberi 
kerja  

•	 Mengalami kekerasan fisik dan verbal selama 
bekerja  

Modus operandi yang sering digunakan:

•	 Perekrut membangun kedekatan psikologis dengan 
mengajak teman sebaya

•	 Perekrut mendekati korban menggunakan media 
sosial

•	 Perekrut mendekati anggota keluarga korban 
dan membujuk pihak keluarga untuk mengizinkan 
korban bekerja atau menikah  

•	 Perekrut menyepakati sejumlah uang dengan 
keluarga korban namun pembayaran tidak 
dilakukan secara lunas

•	 Korban memperoleh fasilitas yang cukup mewah 
yang kemudian menjadi hutang  

•	 Korban ditawari program beasiswa atau program 
pelatihan keahlian yang menggiurkan

•	 Korban ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat 
tinggi dan syarat yang mudah

5. Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia 6. Eksploitasi Berupa Transplantasi Organ  

Modus operandi yang sering ditemukan:

•	 Perekrutan untuk bekerja sebagai Pekerja 
Rumah Tangga di luar negeri dengan janji gaji 
yang besar  

•	 Adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan 
korban diberi uang sebagai bentuk penjeratan 
hutang  

•	 Tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai 
Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya 
yang terverifikasi oleh Pemerintah 

•	 Korban tidak memperoleh pelatihan bahasa 
atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri  

•	 Apabila korban ingin mengundurkan diri, 
korban diharuskan membayar uang ganti rugi 
dalam  jumlah yang sangat banyak  

•	 Korban sering kali bekerja dengan jam kerja 
yang sangat lama  

•	 Korban mengalami penyiksaan/penganiayaan  

•	 Gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya

Modus operandi yang sering digunakan:

•	 Pendekatan oleh pelaku secara personal atau 
diiklankan di media sosial  

•	 Ditawarkan nominal yang cukup tinggi 
padahal harga tersebut sangat tidak layak jika 
dibandingkan  dengan nilai organ  

•	 Diajak melakukan tes kesehatan dengan dokter 
yang menerima praktik ilegal  

•	 Data pasien dalam rekam medis cenderung 
dirahasiakan  

•	 Pelaku tidak membayar korban sejumlah uang yang 
dijanjikan  

•	 Tidak dilakukan pengecekan kondisi kesehatan 
pasca-operasi  

* Eksploitasi untuk tujuan transplantasi organ 
merupakan bentuk yang paling sedikit ditemukan. Selain 
itu persoalan transplansi organ diatur dari norma-
norma dan instrument hukum yang berbeda.
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Di samping modus operandi di atas, terdapat pula berbagai modus-modus operandi yang baru yang berkembang 
dalam satu dekade (10 tahun) terakhir.  Perkembangan modus operandi ini sebagian memanfaatkan 
perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai cara dan proses untuk melakukan TPPO.36

Modus Operandi Lama dan Baru

Modus Lama Modus Baru

• Pemalsuan dokumen berupa KTP, Paspor  

• Kawin kontrak antara WNI dan WNA dari 
Timur Tengah, WNI keturunan Tionghoa dibawa 
ke Taiwan dan Hong Kong untuk menikah  

• Menggunakan visa kunjungan untuk bekerja ke 
luar negeri  

• Calon Pekerja Migran Indonesia sektor informal 
langsung diberangkatkan ke negara tujuan 
penempatan atau bukan negara penempatan 
(Pengiriman PMI Non-Prosedural)  

• Perekrutan dilakukan secara langsung oleh 
pelaku/jaringan pelaku; dan  

• Korban bertemu langsung dengan pelaku/
jaringan pelaku  

•	 Pemalsuan dokumen berupa surat keterangan 
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

•	 Kawin pesanan terutama ke wilayah negara 
China akibat “populasi penduduk yang menua di 
China” melibatkan WNI dari berbagai daerah, 
tidak hanya WNI turunan Tionghoa 

•	 Menggunakan visa kunjungan dan kemudian 
ditelantarkan/ditangkap dengan tujuan 
mendapatkan status 

•	 Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit 

•	 Perekrutan melalui media sosial Korban tidak 
bertemu langsung dengan pelaku/jaringan pelaku 

4. Indikator-Indikator TPPO
Untuk mengidentifikasi potensi ataupun kasus-kasus TPPO secara tepat, terdapat indikator-indikator yang 
mesti diamati dan dipahami dalam konteks penyusunan asesmen TPP.  Indikator TPPO dapat dipahami sebagai 
ciri-ciri atau tanda-tanda awal baik fisik dan psikis yang dapat dikaitkan dengan dugaan telah terjadi TPPO 
dilihat dari proses, cara dan tujuannya.

Panduan Penanganan TPPO yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI tahun 2021, juga telah membuat indikator-
indikator TPPO yang dikategorikan berdasarkan daerah asal dan daerah transit, serta tipe eksploitasi yang 
dialami oleh korban TPPO anak dan dewasa. 

Berikut adalah indikator-indikator TPPO melihat dari aktivitas pada daerah asalnya dan daerah transit: 

Indikator TPPO di Daerah Asal dan Daerah Transit37

Daerah Asal Daerah Transit

Perekrutan 
(Recruitment) 

•	 Tipu daya berupa tawaran pekerjaan 
dan janji kekayaan  

•	 Kepergian mendadak dari daerah asal  

•	 Adanya luka-luka, cacat pada tubuh, 
atau ancaman  

•	 Korban hilang untuk jangka waktu 
yang cukup lama  

•	 Janji akan dinikahi  

Tidak ada 
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Pengiklanan 
(Advertisement) 

•	 Tawaran bermigrasi, apalagi dengan 
iming-iming tidak dikenai biaya atau 
ongkos bisa dibayar ketika korban 
sudah bekerja  

•	 Menggunakan media sosial untuk 
merekrut calon pegawai  

•	 Menawarkan pekerjaan untuk gender 
khusus dan untuk kalangan anak muda 
saja  

•	 Melakukan perekrutan lewat 
telemarketing atau mendekati korban 
langsung  

•	 Pemberian hadiah untuk anak atau 
remaja tanpa alasan yang jelas  

•	 Agen yang menawarkan pekerjaan 
tanpa perjanjian dan membayar segala 
biaya sebelum bekerja  

Tidak ada 

Tempat tinggal 
(Residence) 

•	 Tempat prostitusi yang menampung 
perempuan yang sudah bermigrasi  

•	 Pendekatan terhadap anak atau 
remaja di area panti asuhan, sekolah, 
dan tempat anak berkumpul lainnya  

•	 Orang menawarkan pekerjaan di 
tempat migran berkumpul seperti di 
terminal bus  

•	 Adanya agen tenaga kerja ilegal yang 
merekrut pekerja di daerah asing  

•	 Akomodasi kelompok dibayar oleh 
satu orang. Hal ini bisa menjadi 
pertanda bahwa tidak ada anggota 
dalam kelompok yang memiliki akses 
terhadap uang dan pembiayaan  

•	 Berada di area penginapan atau 
tempat tinggal yang terkenal dengan  

Transportasi 
(Transportation) 

•	 Bukti bahwa pergerakan korban 
diawasi  

•	 Korban anak yang bepergian tanpa 
ditemani oleh anggota keluarga atau 
kerabat  

•	 Sekelompok anak yang bepergian 
dengan satu orang dewasa  

•	 Pemakaian jalur transportasi yang 
memutar untuk menghindari 
pengecekan keamanan  

•	 Sekelompok orang dalam satu grup di 
mana ada satu orang yang menguasai 
semua dokumen  

•	 Kelompok yang bepergian bersama 
namun tidak memiliki bahasa yang 
sama  

•	 Rute yang ditempuh diasosiasikan 
dengan perdagangan orang  

•	 Anak yang berpergian tanpa 
didampingi oleh orang tua atau 
kerabat, atau oleh satu orang dewasa  

•	 Pembelian tiket mendekati 
keberangkatan, khususnya tiket 
pesawat  

•	 Berhenti di dekat pengecekan di 
wilayah perbatasan untuk berganti alat 
transportasi

•	 Adanya satu orang yang berbicara atas 
nama kelompok  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Komunikasi 
(Communication) 

•	 Surat, telepon, email, dan lain- lainnya 
dikirimkan kembali ke lokasi pengirim 
yang mengindikasikan korban tidak 
memiliki kebebasan bergerak atau 
hak-hak lainnya di tempat tujuan 

•	 Seringnya telepon internasional ke 
tempat tujuan 

•	 Identitas orang yang ditelepon tidak 
diketahui, hanya nomornya 

Keuangan 
(Finance) 

•	 Uang dibayarkan kepada orang tua 
atau wali untuk mengambil anak 
sebagai pekerja atau sejenisnya  

•	 Saudara atau kerabat korban mencoba 
membayar jeratan hutang tidak lama 
setelah korban meninggalkan daerah 
asalnya  

•	 Adanya remitansi yang dikirimkan oleh 
korban kepada saudara atau kerabat. 
Pelaku juga dapat mengirimkan 
remitansi kepada keluarga korban 
dalam rangka menahan korban agar 
tidak melarikan diri. Remitansi yang 
dikontrol oleh orang ketiga adalah 
indikasi kuat terjadi TPPO

•	 Di antara semua orang dalam 
kelompok yang bepergian, hanya satu 
orang yang memegang uang  

•	 Untuk TPPO yang terjadi lintas 
negara, dapat diidentifikasi hanya ada 
satu orang yang memegang mata uang 
negara tujuan  

•	 Uang yang ditemukan tidak sebanding 
dengan tipe pekerjaan korban  

 

Indikator TPPO dengan Korban Orang Dewasa dan Tipe Eksploitasi

Korban Dewasa
Tipe Eksploitasi

Eksploitasi 
Seksual 

Eksploitasi 
Tenaga Kerja

Perbudakan 
Domestik 

Aktivitas 
Terlarang 

• Tidak mampu 
menegosiasikan 
kondisi kerja 

• Usia cenderung 
muda 

• Tidak ada 
dokumen 
pekerjaan atau 
tanda pengenal 

• Tinggal dengan 
keluarga 

• Mengemis di 
muka umum 

• Tidak bisa berhenti 
bekerja 

• Tanda bahwa 
korban ‘dikuasai’ 
oleh pelaku 

• Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu 

• Tidak makan 
bersama dengan 
keluarga 

• Satu orang 
dewasa menjadi 
pendamping bagi 
banyak anak 

• Ekspresi takut dan 
cemas 

• Selalu diawasi 
saat berangkat 
atau pulang kerja, 
atau ke tempat 
lainnya 

• Tidak ada catatan 
pembayaran gaji 

• Tidak memiliki 
ruang pribadi 

• Anak tinggal 
bersama orang 
dewasa yang 
bukan orang 
tuanya 

• Pembatasan 
komunikasi dan 
interaksi sosial 

• Pakaian 
bernuansa seksual 

• Peralatan 
keamanan yang 
sangat kurang 
atau tidak ada 

• Jarang atau 
tidak pernah 
meninggalkan 
rumah untuk 
alasan sosial 

• Individu rentan 
yang bepergian 
secara 
berkelompok 
atau bepergian 
dengan sejumlah 
orang dewasa 
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Korban Dewasa
Tipe Eksploitasi

Eksploitasi 
Seksual 

Eksploitasi 
Tenaga Kerja

Perbudakan 
Domestik 

Aktivitas 
Terlarang 

• Tidak familiar 
dengan bahasa 
setempat 

• Tanpa tanda 
pengenal 

(dokumen dikuasai 
oleh pelaku) 

• Tidak ada 
kontrak kerja 

• Selalu didampingi 
oleh pemberi 
kerja 

• Cacat fisik atau 
tanda yang 
menunjukkan 
adanya kekerasan 
dan 

• Ketidakpercaya- 
an terhadap 
pemerintah 

• Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu 

• Keamanan ketat 
untuk mecegah 
korban melarikan 
diri 

• Tidak memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
perjalanan 
(dikuasai oleh 
pelaku atau 
majikan) 

• Tanda yang 
menunjukkan 
korban “dikuasai” 
oleh pelaku 

• Gaji yang sangat 
sedikit atau hampir 
tidak ada 

• Keterbatasan 
kosa kata di 
daerah setempat 

• Jam kerja yang 
sangat lama 

• Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu 

• Bekerja dalam 
waktu yang sangat 
lama 

• Jam kerja yang 
sangat lama 

• Pembatasan gerak 
dan akomodasi 
yang dipaksakan 

• Menjadi korban 
penghinaan, 
pelecehan, 
ancaman, atau 
kekerasan 

• Luka yang 
disebabkan 
kekerasan 

• Adanya kewajiban 
memenuhi target 
pendapatan 
tertentu 

• Kebergantungan 
pekerja dengan 
pemberi kerja 
untuk berbagai 
aspek kehidupan 
(transportasi, 
akomodasi, 
pekerjaan) 

• Kondisi hidup 
buruk 

• Memperoleh 
upah yang 
sangat kecil jika 
dibandingkan 
beban kerja 

• Kurangnya 
pelatihan dasar, 
serti kasi, atau 
izin kerja 

• Cenderung loyal 
terhadap pelaku 
karena takut 
terhadap pelaku 

• Pengelola 
bordil telah 
mengirimkan 
sebagian 
pembayaran 
kepada pihak 
ketiga 

• Kurangnya rasa 
percaya terhadap 
orang baru 

• Tempat bekerja 
berpindah- 
pindah 

• Dikawinkan secara 
paksa 

• Orang yang sama 
sebagai penerima/ 
narahubung 

• Korban tidak 
familiar dengan 
sekitarnya 
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Indikator TPPO dengan Korban Anak dan Tipe Eksploitasi

Korban Anak
Tipe Eksploitasi

Eksploitasi 
Seksual

Eksploitasi 
Tenaga Kerja

Perbudakan 
Domestik

Aktivitas 
Terlarang

Indikator Umum Pemalsuan identitas, khususnya nama dan usia.

• Akomodasi 
terpisah dengan 
anggota keluarga 
lainnya 

• Usia cenderung 
muda 

• Tidak ada 
dokumen 
pekerjaan atau 
tanda pengenal 

• Tinggal dengan 
keluarga 

• Mengemis di 
muka umum 

• Bepergian tanpa 
ditemani oleh 
orang dewasa 

• Tanda bahwa 
korban ‘dikuasai’ 
oleh pelaku 

• Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu. 

• Tidak makan 
bersama dengan 
keluarga 

• Satu orang 
dewasa menjadi 
pendamping bagi 
banyak anak 

• Pakaian kerja/ 
kostum pekerja 
seksual anak- anak 

• Selalu diawasi 
saat berangkat 
atau pulang kerja, 
atau ke tempat 
lainnya 

• Tidak ada catatan 

pembayaran gaji 

• Tidak memiliki 
ruang pribadi 

• Anak tinggal 
bersama orang 
dewasa yang 
bukan orang 
tuanya 

• Bepergian dengan 
sekelompok orang 
yang tidak tera liasi 
dengan korban 

• Pakaian 
bernuansa 
seksual 

• Peralatan 
keamanan yang 
sangat kurang 
atau tidak ada 

• Jarang atau 
tidak pernah 
meninggalkan 
rumah untuk 
alasan sosial 

• Individu rentan 
yang bepergian 
secara 
berkelompok atau 
bepergian dengan 
sejumlah orang 
dewasa 

• Tidak memiliki 
akses atas 
pendidikan 

• Tanpa tanda 
pengenal 
(dokumen 
dikuasai oleh 
pelaku) 

• Tidak ada 
kontrak kerja 

• Selalu didampingi 
oleh pemberi 
kerja 

• Cacat fisik atau 
tanda yang 
menunjukkan 
adanya kekerasan 
dan pelecehan 

• Tidak ada teman 
seumuran di luar 
lingkungan kerja 

• Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu 

• Keamanan ketat 
untuk mecegah 
korban melarikan 
diri 

• Tidak memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
perjalanan 
(dikuasai oleh 
pelaku atau 
majikan) 

• Tanda yang 
menunjukkan 
korban “dikuasai” 
oleh pelaku 
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Korban Anak
Tipe Eksploitasi

Eksploitasi 
Seksual

Eksploitasi 
Tenaga Kerja

Perbudakan 
Domestik

Aktivitas 
Terlarang

Indikator Umum Pemalsuan identitas, khususnya nama dan usia.

• Ekspresi 
terintimidasi atau 
perilaku yang tidak 
sesuai dengan usia 
korban anak 

• Keterbatasan 
kosa kata di 
daerah setempat 

• Jam kerja yang 
sangat lama 

• Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu 

• Bekerja dalam 
waktu yang sangat 
lama 

• Jam kerja yang 
sangat lama 

• Pembatasan 
gerak dan 
akomodasi yang 
dipaksakan 

• Menjadi korban 
penghinaan, 
pelecehan, 
ancaman, atau 
kekerasan 

Mainan, tempat tidur, 
dan pakaian anak 
di lokasi yang tidak 
tepat seperti bordil 

• Adanya kewajiban 
memenuhi target 
pendapatan 
tertentu 

• Kebergantungan 
pekerja dengan 
pemberi kerja 
untuk berbagai 
aspek kehidupan 
(transportasi, 
akomodasi, 
pekerjaan) 

• Kondisi hidup 
buruk 

• Memperoleh 
upah yang 
sangat kecil jika 
dibandingkan 
beban kerja 

• Kurangnya 
pelatihan dasar, 
sertifikasi, atau 
izin kerja 

• Pengelola 
bordil telah 
mengirimkan 
sebagian 
pembayaran 
kepada pihak 
ketiga 

• Tempat bekerja 
berpindah- 
pindah 

5. Perbedaan TPPO dan Penyelundupan Manusia
Dalam berbagai kasus di lapangan, TPPO sering disalah-artikan atau disamakan dengan praktik penyelundupan 
manusia atau penyelundupan migran. Hal ini mengakibatkan pelaporan, penanganan, dan penindakan kasus-
kasus penyelundupan manusia menjadi kurang tepat atau bahkan salah sasaran. Untuk itu, perlu ada pemahaman 
yang jelas mengenai dua persoalan yang terlihat sama namun secara substansi berbeda ini.

Untuk dapat membedakan TPPO dengan Penyelundupan Manusia, Protokol PBB Menentang Penyelundupan 
Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara  (Protokol Penyelundupan Manusia) yang juga merupakah 
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salah satu pelengkap dari UNTOC telah memberikan definisi mengenai penyelundupan manusia. Indonesia 
mengesahkan Protokol ini melalui UU 15 Tahun 2009.38 Berbeda dengan TPPO yang mengacu pada UU No. 
21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO, isu Penyelundupan Manusia diatur di dalam UU No. 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian.39

Protokol Penyelundupan Migran, Pasal 3 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai berikut:  “pengadaan 
(procurement), baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan 
finansial dan keuntungan materi lainnya, dengan masuknya seseorang secara ilegal ke suatu wilayah Negara 
Pihak di mana orang tersebut bukanlah warga negara atau penduduk tetap dari negara tersebut”40 

Di tingkat legislasi nasional, UU No. 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat 32 mendefinisikan Penyelundupan Manusia 
sebagai:  perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 
diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi 
maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, 
baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki 
Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut 
tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah 
maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi 
maupun tidak.

Dari definisi-definisi di atas,  penyelundupan manusia dan TPPO dapat dibedakan sebagai berikut:41

Penyelundupan Manusia Perdagangan Orang

Geografi Selalu lintas batas negara Dapat terjadi di dalam satu wilayah Negara 
(domestik) atau di luar wilayah negara 
(internasional)

Tujuan Finansial atau keuntungan material Keuntungan diperoleh melalui eksploitasi 
korban

Persetujuan 
korban

Setuju untuk diselundupkan

*Persetujuan bukan merupakan elemen 
dari definisi penyelundupan migran. 
Namun dalam praktiknya, para migran 
yang diselundupkan umumnya setuju 
untuk diselundupkan

Persetujuan korban tidak berlaku

Korban TPPO dapat saja menyetujui 
tindakan eksploitasi, tetapi persetujuan 
tidak relevan jika “cara” TPPO telah 
digunakan (Terlebih, jika korban adalah 
anak-anak, maka persetujuan tidak relevan)

Kriminalisasi Migran yang diselundupkan bukanlah 
“korban” di dalam Protokol 
Penyelundupan Manusia. Namun mereka 
dapat jatuh menjadi korban kejahatan 
dalam situasi penyelundupan yang buruk, 
di mana kehidupan dan keselamatan 
mereka terancam, mendapatkan 
perlakukan tidak manusiawi, direndahkan 
dan dieksploitasi. 

Orang yang diperdagangkan adalah korban. 

6. Prinsip-prinsip Perlindungan Data 
Seorang korban TPPO dapat mengalami bermacam-macam kerugian baik fisik, emosional ataupun finansial. 
Ketika informasi pribadi yang bersifat sensitif bocor, hal ini dapat memicu kekerasan, diskriminasi, atau hal buruk 
lainnya. Ketika kita berkomitmen untuk mengelola data secara bertanggung jawab, tidak hanya meningkatkan 
kinerja kita dan mendukung pekerjaan orang-orang di sekitar kita, namun juga meningkatkan kehidupan orang 
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lain; untuk menghindarkan diri dari membahayakan atau memicu timbulnya bahaya bagi orang lain, dan untuk 
secara aktif memberikan efek positif pada dunia di sekitar kita. 

Data yang kredibel bukan hanya tentang masalah keamanan teknis dan enkripsi, tetapi juga bagaimana 
memprioritaskan martabat, rasa hormat dan privasi orang-orang yang bekerja dengan kita, dan memastikan 
bahwa aspirasi para korban TPPO yang tercermin dalam data yang kita gunakan terwakili dan didengar, serta 
pihak terkait mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada terkait hidup para korban - tanpa 
membahayakan jiwa mereka.

Sangat penting untuk memastikan keselamatan korban dan menjamin perlindungan hak asasi dari seluruh 
korban. Semua informasi pribadi korban yang dikumpulkan harus dilindungi dan dirahasiakan. Untuk menjamin 
hal ini, sistem “dokumen catatan terbatas” dan nomor identifikasi unik pada dokumen setiap individu 
korban (atau dapat menggunakan alternatif sistem apa pun yang mampu melindungi identitas pribadi). Sistem 
kerahasiaan ini harus diterapkan pada semua lembaga (misal lembaga penegak hukum, badan-badan terkait, 
kantor imigrasi, dan pos lintas batas serta penyedia layanan sosial). Penggunaan “sistem catatan terbatas” atau 
nomor identifikasi unik juga memungkinkan kemungkinan untuk “melacak” dan memahami alur perlindungan 
dan bantuan yang telah diterima orang yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena adanya satu nomor 
identifikasi unik yang akan merujuk ke individu yang sama sehingga dapat digunakan seluruh pihak yang 
berwenang. Prosedur seperti ini akan memungkinkan semua pihak yang berwenang untuk yang menghubungi 
beberapa orang tertentu untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari kasus yang mereka tangani.

Data TPPO

Akurat                
“Berdasarkan Fakta”

Memenuhi unsur 
TPPO (Proses, cara 

dan tujuan)

Indikator yang sama 
dalam mengklasifikasikan 

dan memproses data

Dukungan SDM dan 
Infrastruktur

Perlindungan Data

Prinsip Utama Kode Etik dalam 
pengolahan Data

Bagaimana Data 
diperoleh

Bagaimana Data 
digunakan

Bagaiamana Data 
Disimpan

1 2 3
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Bagaimana Data Diperoleh

Bagaimana Data Disimpan dan Dikelola 

Bagaimana Data Digunakan

Diperoleh 
secara Adil dan 
sesuai ketentuan 

Hukum

Persetujuan 

Kerahasiaan 

Berdasarkan 
persetujuan 

setelah penjelasan

Keamanan 
Data 

Menghormati 
Privasi dan 

Berpusat pada 
korban

Jangka Waktu 

Akses dan 
Transparansi

Akurat

1

2

3

4

Kerahasiaan 
2

Pembatasan 
penggunaan Data

3

Akuntabel
4

1
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Data Protection & Ethic

Transparan 
dan 

Akuntabel

Due Diligent 
bagi Pihak 

Ketiga

Penggunaan 
sesuai hukum 
sah dan adil 

Mitigasi 
resiko, Penilaian 

Manfaat dan 
Bahaya

Penyimpanan 
dan Minimalisasi 

Data

Sensivitas 
data dan 
konteks 

Keamanan 
Data

Data 
Protection & 

Ethic

Kualitas 
Data

Tujuan 
penggunaan 
yang spesifik, 
terbatas dan 
kompatibel 
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BAB II. PANDUAN METODOLOGI

A. Pengertian Laporan Asesmen Situasi TPPO

Istilah asesmen secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membuat keputusan 
tentang sesuatu atau seseorang setelah mempertimbangkan berbagai informasi yang ada.42 

Asesmen Situasi TPPO di dalam panduan ini diartikan sebagai: suatu kegiatan untuk mengumpulkan 
dan menganalisis informasi yang didasarkan pada data dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang 
keadaan atau situasi TPPO saat ini di satu tempat  yang akan digunakan sebagai dasar dalam  mengambil  
kebijakan, tindakan-tindakan  dan rencana aksi yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan TPPO 
yang ada ditempat tersebut.

Berikut adalah diagram kegiatan asesmen situasi TPPO

1. Pokok-pokok Pembahasan di dalam Asesmen Situasi TPPO
Dalam sebuah wujud laporan, Asesmen Situasi TPPO yang lengkap, dianjurkan memuat dan membahas pokok-
pokok pembahasan  sebagai berikut:43

1.1. Gambaran Umum
Gambaran Umum adalah sebuah bab yang berisi  deskripsi ringkas mengenai profil dari sebuah subyek yang 
sedang diases. Subyek tersebut biasanya adalah  lokasi atau tempat, dapat berupa     negara, provinsi, kota, 
kabupaten, atau tempat lainnya di mana asesmen TPPO sedang lakukan, khususnya terkait: 

a. Lokasi dan kondisi geografis

b. Pembagian administratif     

c. Kondisi demografis atau kependudukan

d. Kondisi perekonomian dan industri

e. Kondisi Budaya 

DATA
• Angka-angka dan 

fakta-fakta mentah 
mengenai TPPO

PENGETAHUAN
• Asesmen tentang 

situasi TPPO

INFORMASI
• Data-data TPPO 

yang sudah diolah dan 
ditempatkan dalam 
konteks

Kebijakan 
dan Upaya 

Pencegahan 
& Penanganan                

TPPO yang          
efektif
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1.2. Akar Masalah dan Faktor-Faktor Kunci TPPO.
Akar masalah dan faktor-faktor kunci adalah bab yang berisi deskripsi mengenai penyebab-penyebab paling 
awal dan paling mendasar yang menciptakan keadaan di mana TPPO dapat tumbuh dan berkembang disuatu 
tempat. Selain itu, bab ini juga mendeskripsikan faktor-faktor kunci di lokasi yang berkontribusi terhadap tinggi 
rendahnya situasi TPPO dan terhadap kerentanan masyarakat untuk menjadi korban TPPO.

 Akar masalah dan faktor-faktor penyebab TPPO cukup beragam dan dapat berbeda dari satu tempat atau 
negara dengan tempat dan negara  lainnya. Di tingkat global, UNODC mengidentifikasi paling tidak ada 
sekitar 7 akar masalah TPPO yakni: 

- Kemiskinan

- Globalisasi

- UU keimigrasian dan UU perburuhan yang membatasi

- Konflik bersenjata, penindasan politik, lemahnya supremasi hukum dan bencana alam

- Korupsi

- Praktik sosial dan budaya yang berbahaya, dan

- Adanya permintaan konsumen dan kebiasaan membeli (Kebiasaan konsumen untuk mencari barang dan 
jasa murah, sehingga korporasi memenuhi kebutuhan tersebut dengan mencari barang dan jasa dari 
negara-negara miskin, yang menggunakan tenaga kerja yang dieksploitasi) 44

 
Dalam konteks Indonesia, berbagai macam laporan dan penelitian menunjukkan hal-hal di bawah ini sebagai 
akar masalah dan faktor-faktor kunci TPPO lainnya, yakni:

1. Kemiskinan. Kemiskinan dan kerentanan ekonomi merupakan akar persoalan utama dalam TPPO. 
Kemiskinan diartikan sebagai keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan 
oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.45

2. Kurangnya Kesempatan kerja.  Persoalan kesempatan kerja sangat terkait dengan akses terhadap 
kerja. Kurangnya kesempatan kerja merupakan salah satu sebab munculnya pengangguran di satu negara 
yang menyebabkan masyarakat bermigrasi untuk mencari pekerjaan ditempat lain. BPS mendefinisikan 
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebagai peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk 
bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi 
ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.46

3. Rendahnya aksesibilitas terhadap Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah 
satu faktor kunci dari TPPO.  Menurut data BP2MI tahun 2019-2021, kelompok terbesar dari PMI adalah 
lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai kelompok terbesar, disusul lulusan Sekolah Menengah 
Atas (SMA) dan lulusan Sekolah Dasar. 47

 Aksesibilitas terhadap Pendidikan dapat diartikan sebagai “Kemudahan yang diberikan kepada setiap warga 
masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan. Akses tersebut dapat 
berupa sikap sosial yang non diskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan 
yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya fasilitas pendidikan yang aksesibel, tersedianya 
alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap 
warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar pada program 
pendidikan yang dipilihnya.48
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4. Ketimpangan gender. Ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-
laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebabkan 
oleh budaya patriarki dimasyarakat, pemiskinan ekonomi terhadap perempuan, pelabelan sifat-sifat tertentu 
(stereotip), subordinasi pada salah satu jenis kelamin dan tindak kekerasan terhadap perempuan.49 Data-
data TPPO menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok terbesar yang menjadi korban TPPO. 
Fakta ini menunjukkan indikasi yang jelas adanya persoalan ketimpangan gender di dalam di TPPO.

5. Faktor budaya dan persepsi masyarakat. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa faktor 
budaya turut berkontribusi terhadap terjadinya TPPO, seperti persepsi tentang peran perempuan dalam 
keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.50  
Namun demikian, persoalan budaya tidaklah berdiri sendiri dan beririsan dengan persoalan kemiskinan 
dan ketimpangan gender.

6. Kerentanan Online. Kerentanan Online merupakan  kerentanan yang baru di dalam praktik TPPO.  
Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa resiko pada munculnya modus dan 
bentuk eksploitasi TPPO, di mana pelaku menggunakan jejaring sosial dan situs obrolan  untuk memikat, 
mengiklankan, dan kemudian mengeksploitasi korban terutama pada anak dan remaja.51

7. Kerentanan Bencana. bencana alam dan nonalam (Misal: konflik sosial, pandemi)

 Bencana baik alam dan nonalam seperti pandemi Covid-19 membuat sebagian kelompok masyarakat 
terutama anak-anak dan perempuan semakin rentan akan risiko TPPO. Dalam keadaan bencana, biasanya 
anak  mengalami dua bentuk eksploitasi, yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi 
ekonomi terjadi ketika anak dipaksa untuk bekerja, melakukan bentuk pekerjaan terburuk anak, dan 
eksploitasi dalam industri kreatif. Sedangkan eksploitasi seksual terjadi dalam bentuk pelacuran anak, 
pornografi anak, pariwisata seks anak, dan eksploitasi seksual Online.52

8. Faktor geografis. Faktor geografis seperti letak dan posisi suatu  tempat dapat membawa kerentanan 
TPPO yang lebih tinggi bagi satu daerah dibanding daerah lainnya. Wilayah-wilayah darat Indonesia yang 
berbatasan langsung dengan negara penerima pekerja migran, biasanya memiliki kasus-kasus TPPO yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. 

1.3 Profil Korban
Profil Korban adalah bab yang yang menguraikan ciri dan karakteristik sosial demografis53 yang khusus dari 
korban TPPO antara lain: 

•	 Umur

•	 Jenis	kelamin

•	 Jenis	pekerjaan	dan	bentuk	eksploitasi	(lihat	bagian	bentuk	eksploitasi	di	halaman	36)

•	 Pendidikan

•	 Etnis	atau	suku	bangsa

•	 Status	pernikahan	dan	keluarga

•	 Asal	daerah/negara

•	 Negara	tujuan
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1.4. Profil Pelaku
Profil Pelaku adalah bab yang menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam kejahatan TPPO serta 
perannya, modus operandi, rute dan bagaimana mereka menjalankan operasi TPPO-nya.

Profil pelaku secara khusus dapat dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

•	 Siapa	yang	merekrut

•	 Siapa	yang	memindahkan

•	 Siapa	pemilik/majikan	dan	pengelola	bisnisnya

•	 Siapa	pemain	utamanya	(major	player)

•	 Apa	nama	dan	bentuk	perusahaan	atau	organisasinya.

•	 Di	mana	pusat	bisnis		dan	jaringannya	(di	luar	negeri	atau	di	dalam	negeri)	

•	 Seberapa	besar	jaringan	sindikat	mereka	

•	 Modus	operandi	yang	digunakan

•	 Rute	utama	yang	ditempuh	TPPO,	mulai	dari	di	mana	korban	diangkut,	ditampung,	dipindahkan,	 serta	
kemana mereka diberangkatkan.

•	 Moda	transportasi	yang	digunakan

•	 Potensi	keterkaitan	dengan	tindak	pidana	lainnya,	seperti	korupsi,	pencucian	uang,	dan	sebagainya.

1.5. Gambaran upaya dan Tindak Pencegahan dan Penanganan TPPO 
Gambaran upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO adalah bab yang menjelaskan langkah-langkah yang diambil 
dalam pencegahan dan penanganan TPPO dari 3 aspek yakni:

1.5.1. Kerangka Norma Hukum

Bagian ini berisi deskripsi mengenai peraturan dan perundangan-undangan, norma dan kebijakan kunci terkait 
TPPO yang berlaku disatu tempat. Di dalam laporan asesmen TPPO, acuan mengenai norma hukum dapat 
digunakan sesuai dengan tingkatan dan relevansinya yang ada di daerah tersebut.

Kerangka Hukum dan norma terkait TPPO dapat bersumber dari tiga tingkatan yakni:

1. Instrumen hukum dan norma internasional, yakni berbagai perjanjian dan komitmen internasional, 
seperti konvensi, deklarasi, rencana aksi, dan panduan-panduan yang telah diadopsi, ditanda-tangani, atau 
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, baik yang sifatnya mengikat secara hukum (legally binding) atau 
tidak (komitmen politik). Contohnya adalah  Protokol Palermo, CEDAW, dan UNGP, (lihat Panduan 
Umum mengenai instrumen internasional)

2. Instrumen hukum dan norma regional, yakni  berbagai  perjanjian dan komitmen dari kawasan 
seperti ASEAN dalam bentuk antara lain konvensi, deklarasi, rencana aksi, dan panduan-panduan yang 
telah diadopsi, ditanda-tangani, atau diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, baik yang sifatnya mengikat 
secara hukum  atau tidak. Contohnya  ACTIP dan Konsensus ASEAN (Lihat Panduan Umum mengenai 
instrumen regional)

3. Instrumen hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan-
undangan berdasarkan hierarkinya dapat dibagi berdasarkan:
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i. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 

ii. Peraturan Pemerintah (PP) 

iii. Peraturan Presiden (Perpres), termasuk Rencana Aksi Nasional TPPO

iv. Peraturan-Peraturan Menteri yang terkait dengan Penanganan TPPO yang dapat menjadi rujukan 
bersama bagi pemangku kepentingan

v. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, termasuk Rencana Aksi Daerah TPPO

vi. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, termasuk Rencana Aksi Daerah TPPO

4, Instrumen hukum bilateral

Saat ini Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan Persatuan Emirat Arab (PEA) di bidang penanggulangan 
TPPO. Diharapkan ke depan Indonesia dapat membangun kerja sama serupa dengan negara-negara mitra 
lainnya.

1.5.2. Kerangka Kelembagaan  
Bagian ini berikan deskripsi yang menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan TPPO dari aspek 
pengembangan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terkait TPPO, khususnya GT PPTPPO. Di dalam 
bagian ini, beberapa hal yang perlu dibahas adalah:

•	 Keberadaan dan kelengkapan struktur GT PPTPPO

•	 Bentuk dukungan Presiden/Gubernur / Bupati/ Walikota dalam meningkatkan profil

•	 Mekanisme koordinasi di dalam  dan diantara  GT-PPTPPO

•	 Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan 

1.5.3. Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO. 
Bagian ini berisikan deskripsi dan analisa mengenai pelaksanaan 6 pilar TPPO (Lihat bagian Pilar TPPO di 
Panduan Umum) yakni:  

1. Pencegahan

2. Rehabilitasi kesehatan

3. Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi

4. Penegakan hukum

5. Pengembangan norma hukum

6. Koordinasi dan kerja sama

1.6. Mitra Strategis Non-Pemerintah 
Bagian Mitra Strategis Non-Pemerintah berisikan deskripsi mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanganan 
TPPO yang dilakukan oleh seluruh unsur-unsur masyarakat. Mitra Strategis Non-Pemerintah yang banyak 
berperan dalam penanggulangan TPPO di Indonesia antara lain.

1. Serikat Buruh terutama serikat buruh migran

2. Lembaga Swadaya Masyarakat

3. Kelompok berbasis agama
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4. Polisi masyarakat

5. Tokoh masyarakat dan aktivis

6. Lembaga Bantuan Hukum

7. Sektor swasta

8. Akademisi

9. Pakar tematik

10. Media

11. Mitra Pembangunan

  

1.7. Rekomendasi 
Bagian ini akan mengidentifikasi dan merumuskan rekomendasi-rekomendasi dalam upaya semua area pencegahan 
dan penanganan TPPO. Fungsi bagian ini untuk mengetahui area-area yang memerlukan peningkatan dan 
perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Tujuannya adalah untuk membantu para pembaca 
laporan mengambil langkah tindak lanjut yang tepat sasaran baik di tingkat kebijakan, program dalam kegiatan.

B. Sumber-Sumber Data

1. Data Primer dan Data Sekunder

Data Primer Data Sekunder

Data primer:  sumber data penelitian yang diambil 
langsung dari sumber aslinya seperti:

- Laporan-laporan resmi GT PP TPPO 

- Dokumen berisi data-data mentah dari 
suatu lembaga/organisasi, seperti data 
kepolisian, data statistik, dll 

- Konvensi, Protokol, UU, Peraturan 
Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan 
Daerah, dstnya.

- Catatan hasil wawancara/FGD

- Testimoni (misal: testimoni/kesaksian 
korban)

- Hasil survei

- Rekaman dari pengamatan langsung di 
lapangan (observasi)

Sumber data penelitian yang diambil melalui media 
perantara/tidak langsung dari sumber aslinya:

- Publikasi dan  laporan yang dikeluarkan 
oleh pihak ketiga  (lembaga baik organisasi 
internasional, NGO, dan pemangku 
kepentingan lainya)

- Laporan TPPO Amerika Serikat (US TIP Report)

- Laporan-laporan penelitian 

- Laporan media (media cetak dan elektronik)
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2. Narasumber/Informan/Responden
Informasi dari Narasumber/Informan/Responden termasuk dalam kategori data primer yang menjadi salah satu 
sumber data utama karena memiliki tingkat keakuratan dan keaktualan yang tinggi. Narasumber, disebut juga 
dengan informan atau responden, atau seseorang atau lembaga yang memiliki data dan informasi mengenai 
TPPO karena latar belakang, posisi, tanggung-jawab dan peranan mereka dalam isu-isu TPPO.

Berdasarkan cakupan wilayah kerjanya, narasumber TPPO dapat dikategorikan sebagai berikut:

a.  Narasumber/Informan/Responden Internasional: adalah narasumber yang berasal dari organisasi atau 
lembaga yang cakupan wilayah kerja atau otoritasnya ada ditingkat internasional dan tidak terbatas satu 
negara, seperti :

1. Badan-badan PBB seperti Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC), Organisasi Buruh 
Internasional (ILO), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Dana Anak Perserikatan Bangsa-
Bangsa	(UNICEF),	Entitas	Perserikatan	Bangsa-Bangsa	untuk	Kesetaraan	Jender	dan	Pemberdayaan	
Perempuan	(UN	Women)	dan	Jaringan	Pembangunan	Global	PBB	(UNDP);

2.	 Organisasi	kawasan	seperti:	Perhimpunan	Bangsa-bangsa	Asia	Tenggara	(ASEAN);

3. Proyek-proyek negara mitra, misal: ASEAN-ACT (ASEAN Australia Counter Trafficking)

b.  Narasumber/Informan/Responden nasional: adalah narasumber yang berasal dari organisasi atau lembaga 
di dalam negeri

1. Ketua Harian dan Sekretariat GT-PPTPPO di tingkat nasional

2. Seluruh anggota GT-PPTPPO, Kementerian dan Lembaga Terkait sesuai dengan klaster pencegahan, 
perlindungan penanganan, penegakan hukum, kerja sama dan koordinasi di tingkat nasional (Lihat 
Lampiran A) 

3. Lembaga independen negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

4.	 Penyedia	Jasa	Layanan	korban	TPPO	

c.  Narasumber/Informan/Responden daerah: adalah narasumber yang berasal dari organisasi atau lembaga 
yang ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota seperti :

- Narasumber/Informan/Responden Daerah 

1. Ketua Harian dan Sekretariat GT-PPTPPO di tingkat daerah

2. Seluruh anggota GT-PPTPPO, Kementerian dan Lembaga Terkait sesuai dengan klaster pencegahan, 
perlindungan penanganan, penegakan hukum, kerja sama dan koordinasi di tingkat daerah (Lihat 
Lampiran A) 

3.	 Penyedia	Jasa	Layanan	korban	TPPO

d.  Narasumber/Informan/Responden adalah narasumber yang berasal atau bekerja ditengah-tengah 
masyarakat (akar rumput)

1. Organisasi Masyarakat Sipil, NGO, dan organisasi berbasis keagamaan

2. Media Massa

3. Ahli, Peneliti, dan Akademisi

4. Korban dan saksi TPPO
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C. Metode Pengumpulan Data
TPPO merupakan persoalan multi dan lintas sektor yang melibatkan berbagai macam faktor dan pihak. 
Dengan demikian, Penulis dianjurkan untuk menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data untuk 
mendapatkan data yang komprehensif. Hal ini terutama untuk mengatasi kesenjangan atau kekurangan data 
yang tidak dapat diperoleh dari satu metode. Semakin banyak metode yang digunakan maka semakin lengkap 
dan valid pula data dan analisisnya.

Berikut adalah metode-metode yang sebaiknya dilakukan dalam penyusunan Laporan Asesmen TPPO

1. Studi kepustakaan (desk research)

2. Wawancara 

3. Diskusi Kelompok Terfokus 

4. Survei

5. Observasi

6. Bank data (Misal: SIMFONI PPA)

7. Rapat-rapat koordinasi di GT-PPTPPO 

8. Komunikasi internal dan eksternal 

1. Studi Kepustakaan (Desk Research)

Teknik mengumpulkan dan menelusuri data-data TPPO yang telah tersedia dari sumber-sumber cetak, 
digital, termasuk audio, dan video. Artinya, penulis tidak langsung terjun ke lapangan  mencari data, tapi 
menelusuri dan mengumpulkan dari hasil penelitian atau laporan pihak lain yang sudah tersedia dalam 
berbagai media publikasi.

Tujuan Studi Kepustakaan
•	 Untuk mendapatkan gambaran awal (preliminary description) dan situasi terkini mengenai situasi 

TPPO	yang	akan	dikembangkan	dalam	penyusunan	asesmen;

•	 Untuk memberikan konteks dari situasi TPPO yang akan diases dalam lokasi dan periode waktu 
tertentu;

•	 Untuk membantu mengidentifikasi isu-isu prioritas berdasarkan literatur yang tersedia baik ditingkat 
nasional,	regional	dan	internasional;	dan

•	 Untuk mengidentifikasi kekosongan dari data-data yang sudah ada yang membutuhkan penelitian 
lebih lanjut untuk keperluan asesmen.

Langkah-langkah:

•	 Identifikasi	dan	tentukan	informasi	yang	akan	diteliti;

•	 Gunakan kata kunci dalam mesin pencari (misalnya: Google), katalog atau indeks. 

•	 Untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, gunakan filter tanggal, lokasi, nama penulis atau nama 
organisasi.

•	 Untuk pencarian sumber kutipan dari sebuah tulisan ilmiah atau laporan, lacak referensi, catatan kaki, 
daftar akhir (endnotes), dan kutipan.
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•	 Pelajari bahan-bahan yang ada, catat dan ambil point-point yang relevan dengan data yang dicari, identifikasi 
isu-isu penting dan identifikasi data-data yang belum tersedia dan perlu penelusuran dan penelitian lebih 
lanjut 

•	 Disarankan untuk mencari data dan dokumen terbaru sehingga informasi yang didapatkan lebih 
relevan dengan situasi saat laporan ditulis. Misalnya: Disarankan untuk merujuk pada informasi-informasi 
jurnal yang dipublikasikan maksimal lima tahun terakhir. 

Sumber studi kepustakaan:

a. Dokumen dan laporan pemerintah (cetak dan online), seperti laporan kementerian dan lembaga, dinas 
atau	instansi;	

b.	 UU,	Peraturan	Presiden,	Peraturan	Menteri,	Peraturan	Daerah	dstnya;

c.	 Rencana	Aksi	Nasional	TPPO;

d.	 Rencana	Aksi	Daerah;

e.	 Rencana	Aksi	Nasional	Hak	Asasi	Manusia	(RAN	HAM);

f.	 Website	Kementerian	dan	Lembaga;

g.	 Laporan-laporan	organisasi	internasional;

h.	 Laporan-laporan	organisasi	masyarakat	sipil;

i.	 Laporan	lembaga	penelitian/universitas;

j.	 Jurnal	penelitian;

k.	 Website	Pemerintah	Daerah;

l.	 Buku-buku;

m.	 Karya	ilmiah,	tesis,	disertasi;

n. Koran dan majalah.

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab atau diskusi dengan 
narasumber atau responden

Wawancara dapat bersifat lisan atau tertulis, dengan individu atau kelompok dalam bentuk:

•	 Wawancara	 tatap muka atau virtual (melalui telepon atau platform daring seperti Whatsapp, 
Zoom,	Google	Meet,	Skype,	Microsoft	Teams,	Webex,	dll);

•	 Wawancara	melalui	Lokakarya/Workshop;	

•	 Wawancara	tertulis.

Wawancara merupakan metode yang sangat penting dalam pengumpulan data-data, terutama dilakukan untuk 
mendapatkan data yang tidak terdapat di dalam studi kepustakaan. 
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Tujuan:

•	 Untuk	memastikan	kebenaran	informasi	terkait	TPPO;

•	 Untuk	cek	silang	data	yang	dirasa	berbeda,	kurang	konsisten,	tidak	lengkap	atau	bertolak	belakang;

•	 Memperoleh	pernyataan	resmi	dari	narasumber	TPPO;	dan

•	 Mendapatkan	 penjelasan	 dan	 pemahaman	 yang	 lebih	 lengkap	 dan	mendalam	 tentang	 satu	 hal,	 proses,	
sebab dan sumber masalah, opini, perilaku, pengamalan, penjelasan fenomena sosial, persepsi, dan budaya 
masyarakat.

Langkah-langkah:

•	 Identifikasi	isu-isu	yang	perlu	dijawab	dan	dikembangkan,	atau	data-data	yang	perlu	dilengkapi;

•	 Buat	daftar	pertanyaan	berdasarkan	tema;

•	 Identifikasi	dan	tetapkan	narasumber;	

•	 Membuat	protokol	wawancara	dan	form	permintaan	persetujuan	(consent	form);

Protokol wawancara memuat poin-poin tentang apa yang akan sampaikan kepada pihak yang diwawancara 
sebelum wawancara dimulai, yang biasanya terdiri dari: perkenalan diri pewawancara,  maksud dan tujuan 
dari wawancara, lama waktu wawancara, topik-topik yang akan dibahas, serta permintaan persetujuan 
kepada responden terkait boleh/tidaknya pengutipan nama responden dan izin merekam wawancara (jika 
diperlukan). Contoh permintaan persetujuan (consent form) bisa diakses di Lampiran B.

•	 Mengirimkan	undangan;

•	 Menyiapkan	alat-alat:	alat	tulis,	media	tulis	(buku	catatan,	laptop),	alat	rekam,	dan	media	untuk	wawancara	
daring	jika	diperlukan;	

•	 Pelaksanaan	wawancara:

- Pembukaan, perkenalkan diri dan jelaskan maksud dari wawancara tersebut

-	 Jelaskan	protokol	wawancara	kepada	narasumber	dan	minta	persetujuan	narasumber

- Ajukan pertanyaan satu-persatu

- Lakukan probing atau menggali lebih lanjut secara detail dan mendalam dari jawaban-jawaban yang 
diberikan narasumber 

- Menutup wawancara dengan ucapan terima kasih dan permintaan kesediaan responden untuk 
dihubungi	jika	masih	ada	data	yang	nanti	masih	perlu	untuk	ditanyakan;

•	 Menyalin	transkrip	atau	naskah	wawancara	dari	rekaman	ke	dokumen;

•	 Jika	 narasumber	 tidak	 bisa	 dengan	 wawancara	 tatap	 muka,	 mintalah	 kesediaan	 narasumber	 untuk	
wawancara virtual, atau menjawab pertanyaan secara tertulis, misalnya melalui email.

3. Diskusi  Kelompok Terfokus (FGD)

FGD adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan-informan kunci 
yang diundang secara bersamaan ke dalam satu forum diskusi. 

FGD adalah bentuk lain dari wawancara, namun di dalam FGD terdapat interaksi dan saling tanggap antara 
para responden.
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Tujuan: 

Mengumpulkan informasi yang lebih mendalam mengenai situasi, proses, opini, perspektif, terkait dengan isu-
isu TPPO berikut upaya-upaya pencegahan dan penanganannya dari berbagai sudut pandang 
yang beragam dari informan dengan latar belakang lembaga/organisasi yang berbeda-beda. Informasi dari 
peserta dapat secara langsung ditelusuri, ditanggapi dan diklarifikasi oleh peserta yang lainnya pada saat 
berlangsungnya diskusi.

Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended questions).  Para peserta 
diajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang bersifat interaktif dan mendorong mereka untuk berdiskusi secara 
bebas.

Idealnya jumlah peserta sekitar tidak lebih dari 15 orang agar setiap peserta mendapatkan kesempatan untuk 
berbagi informasi secara terperinci atau mengutarakan pendapat,

Agar FGD berjalan efektif, sebaiknya pertanyaan panduan dikirim terlebih dahulu kepada peserta beberapa 
hari sebelum FGD, agar bisa menyiapkan bahan atau jawaban atas pertanyaan panduan yang telah diberikan.

Langkah-langkah:

• Membuat Kerangka Acuan atau TOR (Term of Reference)

- Tentukan latar belakang

- Tentukan hasil yang ingin diperoleh dari FGD

- Identifikasi dan tentukan peserta FGD

- Tentukan tanggal dan waktu

- Buat program/agenda FGD

- Tentukan fasilitator dan pembicara

- Siapkan juru tulis (note taker)

- Buat pertanyaan panduan atas isu yang ingin digali

• Persiapan

- Bentuk Tim Panitia FGD dan buat pembagian kerja

- Kirimkan undangan dan pertanyaan panduan kepada peserta

- Siapkan daftar hadir

• Pelaksanaan

- Pembukaan dari panitia

- Kata sambutan dari tuan rumah acara

- Perkenalan peserta

- Presentasi bahan oleh presenter

- Diskusi yang dipandu oleh fasilitator

- Penarikan rangkuman dan kesimpulan-kesimpulan

•	 Paska FGD

- Membuat laporan dan naskah hasil FGD
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4. Survei
Survei adalah cara mendapatkan data atau informasi dari suatu kelompok (sample) yang mewakili sebuah 
populasi yang ditargetkan. 

Dalam konteks Asesmen TPPO, metode survei bisa digunakan untuk mendapatkan data-data terkait, misalnya:

- Persepsi atau penilaian atas kinerja GT-PPTPPO baik dari internal anggota GT-PPTPPO atau para 
pemangku	kepentingan	lainnya;

- Tingkat pengetahuan atau kesadaran masyarakat/aparat pemerintah terhadap isu-isu TPPO

- Tingkat partisipasi atau pelibatan aktor non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, 

- Motivasi yang mendorong masyarakat untuk bermigrasi secara non-prosedural, dstnya.

Beberapa cara untuk melakukan survei:

•	 Daftar pertanyaan (kuesioner) tatap muka (wawancara)

•	 Survei melalui telepon atau platform daring seperti Whatsapp, Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft 
Teams, Webex, dll

•	 Survei berbasis internet (email, website atau google form)

Secara umum ada beberapa tahap dalam melakukan survei, yaitu: 

- Tentukan data apa yang ingin anda peroleh

- Tentukan populasi dan sampel (contoh). Misalnya, Penulis ingin mengetahui tingkat pengetahuan dan 
pemahaman aparat penegak hukum di Provinsi X mengenai isu-isu TPPO. Dalam hal ini, populasi dari 
survei adalah aparat penegak hukum dari Provinsi tersebut, dan sampelnya adalah perwakilan-perwakilan 
dari aparat penegak hukum. Sampel akan menjadi responden/narasumber dari penelitian tersebut. 

- Susun pertanyaan wawancara atau kuesioner.

- Pertanyaan dapat berupa: pilihan ganda, skala angka, esai, dan demografis

- Tentukan metode survei, apakah melalui wawancara tatap muka, kuesioner melalui telepon, dan internet

- Pengumpulan data di lapangan. 

- Setelah data diperoleh, akan lebih mudah untuk mengolah data melalui software statistik, lewat proses 
pengkodean terlebih dahulu agar data tersebut dapat dibaca oleh program tersebut. 

- Membuat laporan.

- Observasi

5. Observasi 
Adalah sebuah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati  perilaku, keadaan, dan lingkungan  
responden secara langsung dan seksama dalam situasi yang netral.54 

Tujuan: 

•	 Untuk memilih metode penelitian, bentuk-bentuk pertanyaan, pilihan bahasa, dan terminologi yang paling 
cocok dan efektif untuk diajukan kepada responden.

•	 Untuk memahami kapan waktu dan tempat yang paling tepat untuk mengadakan wawancara atau FGD.

•	 Untuk mengumpulkan data mengenai tampilan luar seseorang atau kelompok, hubungan-hubungan, proses 
pengambilan keputusan, dan dinamika-dinamika lainnya.

•	 Untuk cek silang data antara pernyataan-pernyataan yang dibuat pada saat wawancara atau FGD dengan 
apa yang sebenarnya dilakukan oleh responden
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•	 Untuk membantu calon responden, keluarga dan komunitas di mana responden berada agar merasa 
nyaman dengan kehadiran dan pendekatan yang diambil oleh peneliti atau penulis.

Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Peneliti dapat bergabung dengan komunitas responden  dan 
berinteraksi dengan mereka. Namun, peneliti dapat pula mengamati dengan mengambil jarak dan tidak terlibat 
di dalam komunitas responden.

Metode Pengumpulan Data Khusus di GT-PPTPPO

6. SIMFONI PPA
SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikembangkan oleh 
KemenPPPA pada dasarnya merupakan sebuah bank data yang sangat penting dalam proses penyusunan 
asesmen TPPO. SIMFONI PPA merupakan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan 
dan anak yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak 
di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara up to date dan riil time. Data-data yang terdapat di 
dalam SIMFONI PPA mencakup data korban TPPO anak dan perempuan, tempat korban dirujuk, proses 
pengadilan, alur layanan mediasi dan pendampingan. 

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Selamat Datang,

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala 
tindak kekerasan, telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Undang-undang Normor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagai tindaklanjutnya telah direspon oleh berbagai pihak hampir di seluruh daerah provinsi 
dan kabupaten kota, melalui peraturan daerah peraturan gubernur, dan perbup/perwali dengan 
membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti Women Crissis 
Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 
dan Anak (P2TP2A) yang didalamnya terdiri dari unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan 
medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan 
Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan.

Seiring dengan terbentuknya lembaga layanan terpadu tersebut, diperlukan sistem pendokumantasian 
data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun 
lintas provinsi, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif.

Untuk itu.   Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenrerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan 
pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui   SIMFONI  PPA  (Sistem  Informasi  Online  
Perlindungan  Perempuan  dan  Anak), yang dapat  di akses  oleh semua unit  layanan  penanganan 
korban  kekerasan  perempuan  dan anak  di  tingkat nasional, provinsi,  dan  kab/kota secara up to 
date, riil time dan akurat, untuk menuju SATU DATA, DATA KEKERASAN NASIONAL.

Sistem ini dibangun  sebagai  media  pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan   perempuan 
dan anak di Indonesia.

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERUNDUNGAN  ANAK
REPUBLIK INDONESIA
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7. Laporan Tahunan dan Lima Tahunan GT-PPTPPO
Peraturan Pemerintah mengamanatkan pelaporan tahunan GT-PPTPPO dan Sub GT-PPTPPO pada tingkat 
nasional dan sub-nasional. Laporan ini bisa menjadi referensi penting dalam proses penyusunan asesmen 
TPPO karena memuat laporan TPPO di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya laporan dimuat di website 
KPPPA yakni di https://www.kemenpppa.go.id/ 

8. Rapat Koordinasi Gugus Tugas
Pada dasarnya, semua anggota GT PPTPPO merupakan narasumber terkait isu TPPO. Dalam konteks GT-
PPTPPO, rapat-rapat Koordinasi GT-PPTPPO merupakan sebuah metode atau alat yang sangat penting 
untuk mengumpulkan informasi dan data dari semua anggota dan Mitra Strategis, kementerian, lembaga 
serta organisasi masyarakat sipil yang terlibat di dalam pencegahan dan penanganan TPPO.  Di saat rapat-
rapat koordinasi inilah, pelaporan data dan pertukaran informasi dapat dilakukan. 

Rapat Koordinasi GT-PPTPPO sangat dianjurkan untuk digunakan sebagai ajang untuk melaporkan, 
mengumpulkan, memperbaharui dan berbagi informasi mengenai TPPO. 

Berdasarkan tingkatannya, pertemuan-pertemuan tersebut  adalah:

- Pertemuan Koordinasi Keseluruhan.

Yakni pertemuan GT-PPTPPO di tingkat  nasional, provinsi dan kabupaten/kotamadya yang dihadiri oleh 
seluruh Anggota GT-PPTPPO dan Sub GT-PPTPPO. Pertemuan dilakukan setidaknya satu kali dalam satu 
bulan yang dipimpin oleh Ketua Harian  GT-PPTPPO. 

- Pertemuan Koordinasi Sub-GT-PPTPPO

Yakni rapat-rapat di masing-masing Sub-Gugus Tugas yang telah dikelompokkan berdasarkan klaster Pencegahan, 
Penanganan, Penegakan Hukum dan Kerja Sama. Koordinasi antara Sub GT dianjurkan untuk diselenggarakan 
sebulan sekali atau sesering yang diperlukan.

- Koordinasi antara berbagai tingkat GT-PPTPPO

Rapat Koordinasi Nasional yang minimal diselenggarakan satu tahun sekali yang dihadiri oleh semua anggota 
GT-PPTPPO nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Rapat Koordinasi Nasional sangat penting dimanfaatkan 
untuk mendapatkan data-data terkait profil TPPO dalam skala nasional.

9. Komunikasi Internal dan Eksternal GT-PPTPPO
Dalam mengumpulkan data dan informasi, komunikasi langsung dengan sesama anggota gugus tugas atau 
para pemangku kepentingan  merupakan sebuah metode yang efektif. Komunikasi internal anggota GT-
PPTPPO dapat dilakukan dalam  rapat, melalui telepon, email, melalui obrolan grup, dan konferensi web. 
Keunggulan komunikasi internal ini adalah sifatnya cepat dan langsung, bila dibandingkan melalui cara-cara 
prosedural atau birokrasi yang memakan waktu yang lalu. 

Hal yang sama dapat dilakukan kepada para pemangku kepentingan lainnya. Tim Penulis yang merupakan 
anggota dari GT-PPTPPO dapat secara langsung menghubungi para pemangku kepentingan untuk meminta 
dan mengklarifikasi data-data untuk keperluan asesmen TPPO. Misalnya, Tim Penulis menghubungi sebuah 
LSM yang memberikan tempat perlindungan/shelter kepada korban untuk menanyakan jumlah korban TPPO 
yang saat ini ada di bawah penanganan LSM tersebut. 

Namun demikian, perlu diingat bahwa karena data-data TPPO sifatnya rahasia, maka tim penulis laporan 
harus mematuhi prinsip kerahasiaan dan tidak mengungkapkan data medis pasien kepada pihak ketiga tanpa 
persetujuan dari pasien terkait.
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D. Alat atau Instrumen Pengumpulan Data
Fungsi instrumen adalah sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen 
biasanya berkaitan dengan metode pengumpulan data, misalnya metode wawancara instrumennya adalah 
pedoman wawancara, untuk survei alatnya adalah kuesioner, dan metode observasi, instrumennya adalah 
check-list.

1. Instrumen Wawancara 
Dengan mempersiapkan Instrumen Wawancara, proses pengumpulan data melalui Wawancara akan lebih 
terencana dan terukur. Berikut contoh Instrumen Wawancara:

INSTRUMEN WAWANCARA

Data Narasumber: 

Nama:              

Jenis	Kelamin:

Pekerjaan:  

Organisasi/instansi:

Pelaku

1.  Dapatkah anda menjelaskan siapa yang merekrut para korban?

2. Menurut pengetahuan anda, siapa yang memindahkan korban?

3. Siapa pemilik/majikan dan pengelola bisnisnya?

4. Siapa pemain-permain utama (majorplayer) TPPO didaerah tersebut?

5. Apa nama dan bentuk perusahaan atau sindikatnya?

6. Di mana pusat bisnis  dan jaringannya (diluarnegeri atau di dalam negeri) 

7. Seberapa besar jaringan sindikat mereka?

Modus operandi

1. Sebutkan Modus operandi yang digunakan. Urutkan berdasarkan modus yang paling banyak digunakan. 

2. Sebutkan modus-modus operandi yang terbaru yang digunakan oleh pelaku

Rute 

1.	 Jelaskan	rute	utama	yang	dipakai	oleh	pelaku	TPPO,	mulai	dari	di	mana	lokasi	pertama	pelaku	mengangkut	
korban, menampung, memindahkan dan kemana mereka diberangkatkan.

2. Moda transportasi apa yang digunakan ? (darat/laut/udara)

Kejahatan terkait

1. Apakah ada potensi keterkaitan dengan tindak pidana lainnya, seperti korupsi, pencucian uang, dan sebagainya?

2. Kuesioner
Kuesioner merupakan alat penelitian yang menggunakan serangkaian daftar pertanyaan, biasanya tertulis, yang 
digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden.55 Kuesioner dapat berupa pertanyaan pernyataan 
tertutup (misalnya menjawab “ya” atau “tidak” atau pilihan berganda) atau pertanyaan terbuka.  Kuesioner 
biasanya merupakan daftar pertanyaan dalam metode survei yang disebarkan kepada sampel di dalam  sebuah 
proses survei.
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Contoh pertanyaan kuesioner dalam metode survei terkait pengetahuan anggota gugus tugas mengenai TPPO 
dan bagaimana alur mekanisme pelaporan yang selama ini dilakukan:  

Merujuk pada Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan TPPO yang dikembangkan oleh IOM dan KPPPA, 
persepsi kelembagaan mengenai TPPO dapat diidentifikasi melalui pertanyaan berikut: 

KUESIONER

Contoh :

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/02e85-petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-tppo.pdf

Persepsi kelembagaan Tentang  TPPO: Bagian survey ini berisi beberapa pertanyaan seputar 
pengetahuan
anggota gugus tugas mengenai TPPO dan bagaimana alur mekanisme pelaporan yang selama ini 
dilakukan.

Harapan kami kedepannya, basis data TPPO ini dapat menjadi basis data milik bersama yang dapat diakses 
oleh semua pemangku kepentingan. Apakah anda setuju dengan pertanyaan ini?

 Ya

 Tidak

Mohon beri penjelasan mengenai alasan anda:

Identifikasi Responden

Nama
Lembaga/

Direktorat/
Jabatan

Uraian 
Tugas 

Responden

Provinsi & 
Kabupaten

Alamat 
Email

Nomor 
Telepon

Tanggal 
Pengisian
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Mohon berikan penilaian dari skala 1-5 terkait pentingnya tujuan penyususnan data TPPO dibawah ini. 
Sekiranya ada tujuan yang belum tercantum mohon ditambahkan dibaris paling bawah.

Paling tidak 
Penting Biasa Saja Paling 

Penting

a. Menyediakan data nasional TPPO   

b. Menyusun rencana aksi   

c. Memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah, 
gugus tugas PPTPPO dan donor   

d. Meningkatkan pelayanan untuk korban   

e. Membantu mengungkap jaringan TPPO   

f. Untuk mengetahui jumlah korban yang dibantu   

g. Mengurangi jumlah kasus TPPO   

h. Mengidentifikasi korban TPPO   

i. Mengidentifikasi jenis eksploitasi   

j. Mengidentifikasi sektor pekerjaan TPPO   

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

l. Mengidentifikasi Pelaku TPPO   

m. Pemetaan tujuan ekploitasi   

n. Meningkatkan transparansi di antara para pemangku 
kepentingan   

o Memantau dan meningkatkan kinerja Kementerian/
Lembaga (K/L)   

p. Lainnya, (silahkan jelaskan)   

3. Daftar Periksa (Check-list)
Ketika mengumpulkan data TPPO dengan metode observasi, maka Tim Penulis  dapat menggunakan daftar 
periksa  sebagai alat pengumpulan data. 

Berikut contoh daftar periksa yang perlu dipersiapkan, untuk mengidentifikasi apakah terjadi eksploitasi pada 
korban (berdasarkan indikator eksploitasi TPPO pada halaman 39).
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E. Tahap-Tahap Penyusunan

No Tahap-tahap Penyusunan Proses dan keterangan

1 Persiapan - Menentukan Tim  Penulis 

- Melengkapi Alat-Alat

- Membuat Kerangka Penulisan 

- Membuat Daftar Pertanyaan 

- Membuat Daftar Narasumber

- Menyusun Rencana Kerja dan Jadwal

2 Pengumpulan Data - Studi Kepustakaan 

- Wawancara 

- Diskusi Kelompok Terfokus

- Survei

- Kuesioner

- Observasi

- Bank data (Misal: SIMFONI PPA)

- Laporan-Laporan GT-PPTPPO

- Rapat koordinasi GT-PPTPPO

- Komunikasi internal dan eksternal GT-PPTPPO

3 Verifikasi Data Proses penilaian akurasi dan konsistensi data, termasuk 
penilaian kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan.

Contoh daftar periksa 
(Checklist) Observasi

Identitas Subject :
Lokasi :
Waktu :

Aspek yang perlu diobservasi 
untuk mengetahui bentuk 
eksploitasi yang diterima oleh 
korban.

Indikator-indikator Eksploitasi Seksual Ya Tidak Keterangan

Usia cenderung muda

Tanda bahwa korban ‘dikuasai’ oleh pelaku

Selalu diawasi saat berangkat atau pulang 
kerja, atau ke tempat lainnya

Pakaian bernuansa seksual

Tanpa tanda pengenal (dokumen dikuasai 
oleh pelaku)

Jika	memiliki	tanda	pengenal	atau	
dokumen pekerjaan, biasanya palsu

Keterbatasan kosakata di daerah setempat

Jam	kerja	yang	sangat	lama

Adanya kewajiban memenuhi target 
pendapatan tertentu

Memperoleh upah yang sangat kecil jika 
dibandingkan beban kerja

Pengelola bordil telah mengirimkan 
sebagian pembayaran kepada pihak ketiga

Tempat bekerja berpindah-pindah
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No Tahap-tahap Penyusunan Proses dan keterangan

4 Pengolahan dan Analis Data Pengolahan Data:

Reduksi dan Kategorisasi Data

Perapian Data

Mengedit data

Koding data

Transkripsi data

Penerjemahan data

Entry data

Display data

Penarikan Kesimpulan

Analisis Data

5 Penulisan Proses mengembangkan laporan dari data-data yang telah 
diolah dan dianalisa sehingga menghasilkan draf laporan

6 Validasi Draf/rancangan laporan didiskusikan untuk mendapatkan 
masukan akhir dari narasumber dan stakeholder terkait

7 Finalisasi Laporan Asesmen Situasi - Input dari proses validasi diintegrasikan ke dalam laporan.
- Laporan Asesmen Situasi TPPO selesai.

1. Persiapan 

a. Penulis atau Tim Penulis
Asesmen TPPO dapat dilakukan oleh individu seperti seorang peneliti maupun oleh tim dari organisasi 
pemerintah seperti GT-PPTPPO, organisasi internasional, organisasi masyarakat, serikat buruh, dan lembaga 
penelitian. ..

Di GT-PPTPPO Pusat, misalnya, laporan asesmen dapat diinisiasi oleh KemenPPPA sebagai ketua Harian dan 
Sekretariat dari Gugus Tugas. KemenPPPA dalam hal ini akan membentuk sebuah Tim Penulis yang bertugas 
untuk menyusun Asesmen TPPO di tingkat nasional. Tim Penulis akan berkoordinasi dengan Sub-Gugus 
Tugas, serta Gugus Tugas Daerah.

Demikian pula di Provinsi, kota, dan kabupaten, ketua harian GT-PPTPPO dapat membentuk sebuah Tim 
Penulis untuk melakukan asesmen TPPO sesuai kebutuhan di daerahnya masing-masing. 

Secara umum, seorang penulis laporan disarankan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang TPPO

2. Memiliki jaringan yang baik dengan GT-PPTPPO, mitra strategis dan aktor-aktor kunci TPPO

3. Memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian sosial, termasuk menguasai teknik pengumpulan data 
dan penulisan

4. Bisa menulis dengan koheren, terstruktur, argumentatif

5. Memiliki komitmen terhadap upaya terhadap upaya pencegahan dan penanganan TPPO

6. Memiliki kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia, hak anak, dan gender

7. Memiliki empati dan sensitivitas terhadap budaya lokal
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Tugas Penulis

Penulis	laporan	bertanggung	jawab	di	semua	tahapan	penulis	di	atas,	yaitu	tahap	(a)	persiapan;	(b)	pengumpulan	
data;	(c)	analisa	(d)	penulisan	(e)	validasi;	dan	(f )	finalisasi	laporan	asesmen.

Karena  cakupan isu TPPO sangat kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, maka disarankan 
agar penulis dibantu oleh anggota tim yang bertugas mengumpulkan data.  Pengumpul data (data collectors) 
secara bertugas untuk mengumpulkan dan mengorganisir data dan informasi yang diperoleh dilapangan atau 
dari informan lewat berbagai teknik pengumpulan data. Sedangkan Penulis bertugas untuk menganalisas data 
dan melakukan penulisan laporan.

Namun pada praktiknya, sering kali seorang penulis bisa juga merangkap sebagai pencari data. Dalam hal ini, 
penulis yang merangkap sebagai pencari data perlu mensiasati manajemen waktunya, agar target pengumpulan 
data dan penulisan laporan bisa tercapai dengan maksimal.

b.  Menyiapkan dan Melengkapi alat-alat
Sebelum menyusun laporan, Penulis atau Tim Penulis mesti menyiapkan peralatan sebagai berikut yakni:

1. Alat tulis (pulpen, pensil)
2. Media tulis (buku, kertas dan lainnya)
3. Laptop atau komputer
4. Alamat rekam/Audio Recorder
5. Aplikasi di laptop/komputer:

a. Microsoft Word
b. Microsoft Excel untuk mempresentasikan data yang berbentuk tabel 
c. Adobe Acrobat Reader DC 
d. PowerPoint Microsoft  (PPT) untuk mempresentatikan kerangka laporan dan laporan final.

6. Platform online untuk wawancara atau FGD secara daring, seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dll
7. Aplikasi pengolah data lainnya
8. Alat komunikasi yakni: email dan telepon
9.	 Jaringan	Internet

10. Buku Panduan Asesmen TPPO

c.   Membuat Kerangka Penulisan (outline) Laporan Asesmen TPPO
Berdasarkan elemen dan pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya, berikut adalah contoh dari Kerangka 
Penulisan sebuah laporan asesmen TPPO.
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1. Halaman Sampul Depan
Halaman Sampul Depan adalah halaman yang teletak dibagian paling depan dan berisikan judul laporan, 
nama penulis atau instansi yang membuat laporan, logo instansi dan tahun diterbitkan.

2. Kata Sambutan
Kata Sambutan biasanya  ditulis oleh pihak lain selain Tim Penulis yang memperkenalkan laporan 
dan menjelaskan mengapa pembaca mesti membaca laporan tersebut Selain itu, Kata Sambutan juga 
berisikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap 
penyusunan laporan tersebut. Dalam laporan asesmen yang dikeluarkan oleh GT-PPTPPO, kata 
sambutan biasanya diberikan oleh Ketua-Ketua GT-PPTPPO dan Ketua Harian GT-PPTPPO.

3. Daftar Isi
Daftar isi adalah daftar judul bagian-bagian dari laporan, disusun sesuai urutannya sesuai letak halaman. 
Daftar isi memberikan panduan kepada pembaca dan menunjukkan letak halaman sesuai dengan 
konten laporan.

4. Daftar Singkatan
Bagian ini berisi singkatan-singkatan yang terdapat dalam laporan berikut kepanjangannya. 

5. Daftar Istilah
Daftar Istilah merupakan penjelasan makna atau definisi dari masing-masing kata kunci yang terdapat 
pada judul dan fokus laporan berdasarkan maksud dan pemahaman tim penulis. Untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama mengenai satu istilah, maka disarankan mengambil definisi dari dokumen-
dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, misalnya dari peraturan perundang-
undangan.

6. Latar Belakang
Latar belakang berisikan penjelasan mengenai dasar pemikiran atau alasan mengapa laporan tersebut 
perlu dan penting untuk dibuat. Bagian ini juga memunculkan masalah utama atau pertanyaan pokok 
yang telah diidentifikasi, yang ingin dijawab dari pembuatan laporan tersebut. Selain itu bagian ini 
menjelaskan maksud dan tujuan dari penulisan laporan serta untuk siapa laporan tersebut ditujukan.

7. Pendahuluan
 Bab pendahuluan berisi gambaran umum permasalahan yang akan dibahas. Pendahuluan merupakan 

bagian yang memberikan pengantar kepada pembaca mengenai topik-topik yang akan dibahas di dalam 
laporan  secara umum.

8. Metodologi
 Metodologi mendeskripsikan landasan pemilihan metode penelitian, baik metode kualitatif maupun 

kuantitatif atau keduanya. Metodologi ini juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk metode penelitian 
yang digunakan dalam laporan tersebut.
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9. Pokok-Pokok Bahasan Asesmen TPPO
 Pokok bahasan merupakan inti dari laporan asesemen TPPO yang berisikan hasil-hasil temuan dan 

analisa, dan rekomendasi dari proses riset dalam pembuatan laporan. Di dalam Buku Panduan Ini, 
sebuah asesmen TPPO yang lengkap terdiri dari pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

 1) Gambaran Umum [Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota X]
 2) Akar masalah dan Faktor-Faktor Kunci
 3) Profil Korban
 4) Profil Pelaku
 5) Gambaran Upaya dan Tindakan Pencegahan dan Penanganan TPPO

a.  Kerangka kebijakan
b.  Kerangka Kelembagaan
c.  Pilar-pilar TPPO — Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO

i. Pencegahan
ii. Rehabilitasi Kesehatan
iii. Rehabilitasi sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
iv. Pengembangan Norma Hukum
v. Penegakan Hukum
vi. Koordinasi dan Kerja Sama

d. Mitra strategis non-pemerintah

6)  Kemitraan Strategis Non-Pemerintah

7)    Rekomendasi-rekomendasi 

10. Lampiran
Lampiran adalah dokumen-dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen utama, misalnya UU, 
daftar kontak, dan sebagainya.

11. Daftar pustaka
Daftar pustaka adalah bagian yang berisikan informasi mengenai semua buku atau tulisan ilmiah yang 
menjadi rujukan dalam laporan.

d.   Membuat Daftar Pertanyaan Kunci (Lihat BAB III)
Untuk menyusun sebuah laporan asesmen, Tim Penulis  perlu membuat dan mengembangkan pertanyaan-
pertanyaan kunci dari masing-masing Pokok-Pokok Bahasan Asesmen TPPO. Pertanyaan-pertanyaan kunci 
tersebut akan diajukan pada saat proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai metode yang telah 
dipilih seperti studi kepustakaan, wawancara, FGD, survei, observasi, SIMFONI PPA, rapat-rapat koordinasi, 
dan komunikasi internal dan eksternal oleh GT-PPTPPO.    

Buku Panduan ini memberikan saran pertanyaan-pertanyaan kunci sebagaimana yang dapat dilihat di BAB III.



PANDUAN ASESMEN SITUASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) 67

e.  Membuat dan Melengkapi Daftar Kontak (lihat Lampiran A)
Contoh daftar kontak GT-PP-TPPO:

No Kementerian/
Lembaga

Kontak 
Person Posisi Lokasi Telp / 

Email Keterangan

1 KPPPA xx Pusat Jakarta xx xx
2 Dinas PPPA xx Provinsi Kalimantan Utara

Contoh daftar kontak Serikat Pekerja Migran:

No Nama 
Organisasi Kontak Person Posisi Lokasi Telp / 

Email Keterangan

1 Serikat Buruh 
Migran Indonesia

xx xx xx xx xx

2 Jaringan Buruh 
Migran

xx xx xx xx xx

f. Menyusun Rencana Kerja dan Jadwal
Contoh Rencana kerja dan jadwal:

Tugas Minggu/
Bulan 1

Minggu/
Bulan 2

Minggu/
Bulan 3

Minggu/
Bulan 4 

Minggu/
Bulan 5

Minggu/
Bulan 6

Persiapan

Pengumpulan Data

- Studi kepustakaan

- Wawancara

- FGD

- Rapat koordinasi 
GT-PPTPPO

Penulisan dan Analisa

Verifikasi dan Validasi

- FGD

- Rapat koordinasi 
GT

Finalisasi laporan

2. Pengumpulan Data
Data adalah kumpulan sebuah informasi atau deskripsi dasar dari suatu hal (objek atau peristiwa) dalam 
bentuk fakta-fakta atau angka-angka yang berasal dari pengamatan yang dapat diproses sebagai dasar sebuah 
kajian atau analisa, atau bahan untuk pertimbangan pengambilan sebuah keputusan.56  

Tim Penulis melakukan pengumpulan data sesuai dengan topik yang akan diases.

Untuk yang pertama, lakukan studi kepustakaan untuk memberikan konteks dan menyajikan data dan 
informasi yang relevan dari laporan-laporan atau sumber-sumber yang telah tersedia.
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Kembangkanlah kerangka penulisan dari hasil dari temuan-temuan studi kepustakaan. Namun perlu diingat 
bahwa hasil dari studi kepustakaan harus diperbaharui, diverifikasi, dilengkapi, didukung, dan di cek silang 
dengan data-data primer lainnya. Untuk melengkapi itu, maka tim Penulis akan memilih dan melakukan 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, FGD, survei, kuesioner, dstnya, seperti yang 
telah dijabarkan di bab sebelumnya.

Dalam melakukan pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara, penulis perlu memperhatikan etika 
pengumpulan data (ethical guidelines/guiding principles) berikut:57 

a. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan.

b. Menggunakan bahasa yang santun.

c. Menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut.

d. Fokus pada materi wawancara/FGD.

e. Tidak menyudutkan narasumber/peserta dan tidak membuat tersinggung.

f. Tidak memancing pertanyaan yang tidak berlandaskan atas fakta atau mengadu domba.

g. Bersikap objektif dan simpatik.

h. Hak atas privasi dan anonimitas responden harus dihormati, terlebih jika data atau informasi yang diberikan 
bersifat sensitif.

i. Kerahasiaan informasi perlu dihormati dan dijaga.

3. Verifikasi 
Dalam sebuah penelitian ilmiah, verifikasi data biasanya merupakan proses penilaian kebenaran landasan teori 
dengan fakta di lapangan, yang kemudian haruslah diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis penelitian 
yang telah ditentukan.

Dalam menyusun laporan, verifikasi data adalah proses pembuktian kebenaran  satu informasi untuk menjamin 
validitas dari data/informasi yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

Mengecek langsung dengan sumber data (informan) atau memberikan hasil wawancara kepada informan untuk 
ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak

Mengecek dan membandingkan informasi /data yang dicata apakah sesuai dengan dokumen asli

4. Pengolahan dan Analisis Data 
Tujuan utama pelaksanaan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tujuan utama 
tersebut bisa dicapai, antara lain, melalui proses pengolahan dan analisis data.

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah sejumlah aktivitas dan proses yang dilakukan untuk mentransformasi data mentah 
menjadi informasi. Setelah data dikumpulkan dan diverifikasi, data bisa diolah melalui proses-proses berikut:  

•  Transkripsi Data 

Jika	peserta	wawancara	atau	FGD	setuju	untuk	direkam,	maka	rekaman	wawancara	atau	FGD	perlu	ditranskrip.	
Jika	tim	penulis	telah	membuat	catatan	ketika	wawancara	atau	FGD,	maka	rekaman	bisa	menjadi	instrumen	
untuk melengkapi dan memverifikasi catatan. Dalam beberapa konteks, wawancara atau informasi tertulis 
mungkin dilaksanakan atau didapat dalam bahasa lokal atau bahasa asing, yang memerlukan penerjemahan ke 
dalam Bahasa Indonesia.
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•  Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 
dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan.58 Data lapangan perlu dipilih sesuai dengan 
relevansinya dengan laporan asesmen situasi TPPO. Setelah proses reduksi, tim penulis bisa melanjutkan ke 
proses kategorisasi data sesuai kebutuhan, misalkan data berdasarkan tanggal, karakteristik informan atau 
lokasi penelitian.

Perapian dan Pengeditan Data 

1. Bersihkan data melalui sejumlah langkah berikut:

- Pastikan transkrip dari wawancara atau  FGD Anda jelas dan mudah dibaca.

-	 Jika	diperlukan,	perjelas	makna	dengan	menambahkan	kata-kata	tambahan	dalam	tanda	kurung.	Jika	
perlu, buatlah kalimat lengkap dari penggalan-penggalan hasil transkrip/wawancara  yang diperoleh. 

- Lengkapi jika terdapat singkatan atau kepanjangan 

- Pindahkan teks ke tempat yang sesuai (misalnya: jika Pertanyaan Kelima dijawab sebagai respon 
terhadap Pertanyaan Pertama karena alasan tertentu, pindahkan jawaban ke Pertanyaan Kelima).

- Tandai kutipan yang menarik untuk bahan laporan. Kemudian hapus nama atau informasi identitas, 
kecuali jika Anda menerima izin untuk mengaitkan kutipan dari peserta.

2. Tambahkan komentar 

- Buat catatan dan pandangan pewawancara di akhir wawancara atau FGD, jika diperlukan.

-  Mengedit Data:  Data lapangan yang dikumpulkan, misalnya dalam bentuk kuesioner perlu diedit.  
Tujuan	editing	adalah	untuk:	(a)	Melihat	kelengkapan	pengisian	kuesioner;	(b)	Melihat	logika	jawaban;	
dan (c) Melihat konsistensi jawaban dengan pertanyaan.

• Koding Data (Memberikan Label dan Kategorisasi)
Merupakan proses memberikan label atau mengorganisir data-data kualitatif berdasarkan kategori-kategori 
atau tema dan mengisinya berdasarkan kata kunci. Melalui proses koding, berbagai informasi dan observasi 
yang telah dikumpulkan akan ditransformasikan ke dalam bentuk kategori yang lebih bermakna dan padu.

• Entry Data
Merupakan proses memasukan data ke dalam proses tabulasi (biasanya berbentuk tabel). Setelah ditabulasi, 
perlu dilakukan editing ulang terhadap data untuk mencegah terjadinya kekeliruan memasukan data, atau 
kesalahan penempatan dalam kolom maupun baris tabel.

• Display Data
Display data merupakan proses menampilkan data-data yang telah diperoleh kedalam bentuk baik narasi 
atau yang lebih visual seperti bagan, diagram, matrix, flow chart, dan lain-lain. 

• Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian secara garis besar. Kesimpulan 
tersebut juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti.
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2. Analisis Data
Setelah mendapatkan data-data yang dirasa cukup, sekarang saatnya Tim Penulis mulai menganalisis data. 

Berikut beberapa teknik dalam menganalisis data:

- Dalam menganalisis data, Tim Penulis mesti fokus pada tujuan-tujuan penelitian, tema/sub-tema dan 
pertanyan-pertanyaan kunci.

- Munculkan dan jelaskan temuan-temuan penting (findings) yang diperoleh dari proses pengumpulan data. 
Identifikasi pula persoalan, capaian, tantangan, serta contoh-contoh atau praktek baik, serta isu-isu yang 
perlu untuk investigasi atau diteliti lebih lanjut.

- Data-data yang diperoleh dari berbagai macam metode pengumpulan data, tentunya tersebar di berbagai 
catatan dan naskah (naskah wawancara, naskah FGD, hasil survei, catatan studi kepustakaan dstnya). 
Karena itu, Tim Penulis perlu mengelompokkan data sesuai dengan pokok-pokok bahasan dan pertanyaan-
pertanyaan kunci yang ada. Setelah data-data dikelompokkan sesuai dengan tema/sub tema dan pertanyaan 
kunci,  cek keabsahan data tersebut dengan cara membandingkan data dari satu sumber dengan data dari 
sumber yang lainnya (disebut dengan triangulasi data). Gunakan data-data yang konsisten untuk saling 
menguatkan atau melengkapi satu temuan.  

Lewat proses triangulasi data, Tim Penulis juga akan membuat penjelasan yang lebih komprehensif 
mengenai suatu isu, karena isu tersebut dilihat dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda dari para 
responden.

-	 Jika	terdapat	perbedaan	data,	pilihlah	data	yang	lebih	dekat	dengan	sumber	data	primer.	Tandai	data	atau	
informasi yang tidak konsisten dari sumber-sumber data yang sama kuatnya, untuk  dicek lebih lanjut 
dalam proses verifikasi dan validasi draft laporan (jika diperlukan).

5. Penulisan
- Tulis laporan dengan struktur sesuai yang ada di kerangka penulisan, dimulai dari judul, hingga penutup. 

- Gunakan bahasa Indonesia yang baku, jelas dan lugas berdasarkan fakta dan data yang sudah ada.

- Lengkapi sumber dan referensi dari data-data yang diperoleh.

Silakan lihat BAB III.

6. Validasi
Rancangan awal didiskusikan kembali untuk mendapatkan masukan dari narasumber dan pemangku kebijakan, 
misalnya melalui FGD atau rapat koordinasi.

7. Finalisasi Laporan
Masukan dan saran dari proses verifikasi dan validasi diintegrasikan ke dalam  rancangan asesmen awal. Setelah 
selesai, laporan asesmen bisa diedit tahap akhir dan diformat.
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8. Diseminasi
Setelah proses editing dan formatting selesai, Laporan siap untuk didiseminasikan kepada pemangku kebijakan, 
mitra strategis dan aktor-aktor kunci TPPO lainnya. 

9. Publikasi
Untuk memperluas diseminasi dan menyasar target audien yang lebih luas, Laporan perlu juga dipublikasikan 
baik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial.
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BAB III
PANDUAN PENULISAN 
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BAB III. PANDUAN PENULISAN POKOK-POKOK 
ASESMEN SITUASI TPPO 

Bagian ini akan memberikan panduan langkah-langkah penulisan kepada Tim Penulis dalam menyusun laporan 
Asesmen TPPO dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci untuk setiap Pokok-Pokok Bahasan 
Asesmen. Pertanyaan-pertanyaan kunci di bawah disusun  sesuai dengan kerangka penulisan yakni pokok 
bahasan dan sub pokok bahasan berikut sumber data dan metode pengumpulan datanya.

Petunjuk Pengisian Pertanyaan Panduan

1) Pertanyaan-pertanyaan panduan di bawah dapat dipilih dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
dan tujuan dari asesmen. Jika cakupan atau tingkat dari subjek asesmennya adalah nasional maka 
jawablah pertanyaan-pertanyaan yang relevan yang ada ditingkat nasional. Demikian pula, bila cakupan 
asesmen terbatas pada tingkat daerah, maka penulis cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
sesuai dengan konteks daerah (provinsi/kota/kabupaten/desa, dstnya) 

2) Untuk anggota-anggota GT-PPTPPO atau mitra-mitra pemerintah di luar GT-PPTPPO, pertanyaan-
pertanyaan dapat disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, baik dalam 
kapasitas sebagai GT-PPTPPO, Sub-Gugus Tugas, kementrian, lembaga, dinas, dstnya.

3) Untuk pemangku kepentingan atau mitra-mitra non-pemerintah juga dapat menyesuaikan cakupan 
asesmen sesuai dengan mandat, visi dan misi, atau area advokasi masing-masing.

4) Jika penulis bertujuan untuk melakukan asesmen mengenai pokok-pokok pembahasan tertentu saja, 
misalnya hanya aspek penegakan hukum TPPO saja, maka pilihlah pertanyaan-pertanyaan dari pokok-
pokok bahasan bab penegakan hukum sesuai dengan substansi dan tujuan dari penulisan.

5) Panduan pertanyaan ini bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, 
karakteristik,  keunikan yang terdapat di masing-masing daerah.

6) Panduan detil terkait identifikasi mitra strategis non-pemerintah dan pedoman teknis pembuatan 
rekomendasi dijabarkan secara komprehensif di sub-bab selanjutnya.



PANDUAN ASESMEN SITUASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) 76

A. Panduan Pertanyaan/Matriks Laporan
Pokok Bahasan I. Gambaran Umum :

Isi: Deskripsi ringkas mengenai profil suatu lokasi atau tempat, dapat berupa  negara, provinsi, kota, 
kabupaten, atau tempat lainnya di mana asesmen TPPO sedang lakukan

Fungsi: Memperkenalkan dan memberikan gambaran mengenai latar belakang, lingkungan, dan kondisi 
geografis, demografis,  administratif, kondisi perekonomian dan industri, serta sosial budaya dari tempat 
yang sedang diases

Tujuan: Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai konteks di mana asesmen dilakukan.

Panjang tulisan:  2-3 paragraf

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data Metode 
Pengumpulan Data

Lokasi dan kondisi geografis

- Sebutkan batas-batas daerah dan posisinya  di 
Indonesia (sesuai mata angin)

- Sebutkan kondisi geografis  yang paling menonjol 
dari tempat tersebut yang mempengaruhi jenis 
pekerjaan, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya 
masyarakat setempat (misalnya: daerah pantai, 
daratan, atau pegunungan)

Pembagian administratif

- Sebutkan nama Ibu kota dan bagaimana pembagian  
administratifnya

Kondisi kependudukan/demografis

- Berapa jumlah penduduk dan bagaimana 
penyebarannya?

- Bagaimana data terpilah menurut kelompok umur, 
Pendidikan terakhir, pekerjaan, dan gender

Data perekonomian dan Industri 

- Sebutkan sektor-sektor industri yang ada daerah 
tersebut (Misal: pertambangan, maritim/perikanan, 
perkebunan, manufaktur, perdagangan dan jasa, 
UMKM, dstnya)

- Sebutkan angka pertumbuhan ekonomi terbesar 
dan sektor penyumbang terbesar.

Kondisi Sosial Budaya

- Sebutkan adat kebiasaan, tradisi dan bahasa 
setempat, yang relevan, yang menjadi ciri khas 
utama yang ada dilokasi tersebut.

- Badan Pusat Statistik 
(BPS) Pusat dan Daerah: 
www.bps.go.id, https://
sumut.bps.go.id/

- Dukcapil untuk data 
agregat kependudukan: 
https://dukcapil.
kemendagri.go.id/, http://
disdukcapil.sumutprov.
go.id/

- Bank Indonesia untuk 
data perekonomian dan 
Industri: www.bi.go.id 

Studi kepustakaan 
Online



PANDUAN ASESMEN SITUASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) 77

Contoh penulisan:

Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 980 
- 1000 Bujur Timur. Sumut berbatasan dengan  dua provinsi lain yakni di sebelah Utara berbatasan dengan 
Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan 
dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. 

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/
kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 
adalah 72,981,23 km2, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di 
Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai 
Pulau Sumatera. Sumatera Utara juga termasuk ke dalam daerah yang sering mengalami kejadian gempa 
bumi, Sepanjang 2019 tercatat sebanyak 528 kali kejadian gempa bumi, Angka ini lebih tinggi dibandingkan 
dengan tahun 2018 di mana tercatat gempa bumi terjadi sebanyak 356 kali,

Sumatera Utara beribukotakan Medan dan memiliki 26 Kabupaten . Pada tahun 2018, Penduduk 
Sumatera Utara berjumlah 14,415,391 juta jiwa yang terdiri dari 7,193.200 jiwa laki-laki dan 7 222 191 
jiwa perempuan. Sektor-sektor perekonomian  Sumatera Utara yang utama adalah Pertanian, Kehutanan, 
Peternakan, Perikanan, Pertambahangam industri manufaktur dan Pariwisata.

Sumber:

●	 Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2021, BPS, 2021, https://sumut.bps.go.id/publication/2021/02/26/
e93c46a1e30092ec491ec8a9/provinsi-sumatera-utara-dalam-angka-2021.html 

●	 https://www.bps.go.id/indicator/101/154/1/jumlah-kabupaten.html

●	 https://sumut.bps.go.id/statictable/2019/10/30/1322/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-
jenis-kelamin-2018.html

Pokok Bahasan II: Akar Masalah dan Faktor-Faktor kunci TPPO

Isi: Deskripsi mengenai penyebab-penyebab paling mendasar yang menciptakan keadaan di mana TPPO 
dapat tumbuh dan berkembang di suatu tempat. Selain itu, bab ini mendeskripsikan faktor-faktor penyebab 
lainnya yang berkontribusi terhadap tinggi rendahnya situasi TPPO dan terhadap kerentanan masyarakat 
untuk menjadi korban TPPO. 

Fungsi: Untuk mengenali dan memahami akar masalah dan faktor-faktor kunci TPPO di satu lokasi 

Tujuan:  Agar pembaca laporan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran yakni yang 
mengarah pada pengentasan akar masalah dan faktor-faktor penyebab lainnya terutama dalam menyusun 
kebijakan pencegahan TPPO
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Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data Metode 
Pengumpulan Data

Kemiskinan

- Sebutkan data  tingkat kemiskinan di 
daerah tersebut. 

- Sebutkan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di daerah tersebut. (Hal ini 
untuk menjelaskan  akses masyarakat 
terhadap hasil pembangunan dalam 
bentuk memperoleh pendapatan, 
kesehatan,  pendidikan, dan sebagainya)

- Biro pusat Statistik (BPS): 
www.bps.go.id

- Kementerian PPN/
Bappenas: http://www.
bappenas.go.id

- Portal pemerintah 
provinsi, contoh: https://
kepriprov.go.id  

Studi Kepustakaan 
Online

Kesempatan kerja

- Sebutkan data lapangan kerja dan 
sektor-sektornya. 

- Sebutkan data tingkat pengangguran 
didaerah tersebut.

- BPS: www.bps.go.id.

- Kementerian PPN/
Bappenas, http://www.
bappenas.go.id 

- Portal Satudata 
Kemnaker, https://
satudata.kemnaker.go.id

Studi kepustakaan 
Online  

Aksesibilitas terhadap Pendidikan

- Sebutkan data tingkat pendidikan 
masyarakat (berapa yang lulusan SD, 
SMP, SMA, perguruan tinggi, dstnya), 
ketersediaan dan ketersebaran sekolah.

- Sebutkan data tingkat melek huruf.

- BPS: www.bps.go.id 

- Kemdikbud: http://
publikasi.data.kemdikbud.
go.id 

Studi kepustakaan 
Online

Ketimpangan gender

- Sebutkan Indeks Kesetaraan dan 
Keadilan Gender (IKKG) di daerah 
tersebut.

Catatan:

IKKG sebagai tolok ukur kebijakan. Indeks 
Kesetaraan dan Keadilan Gender dibentuk 
untuk mengukur dan mengevaluasi 
keberhasilan pembangunan kesetaraan 
dan keadilan gender dalam Rencana 
Pembangunan	Jangka	Panjang	Nasional	
(RPJMN)

- Bappenas

- KemenPPPA/DP3APPKB: 
https://www.kemenpppa.
go.id/ , https://dp3appkb.
kalteng.go.id  

- BPS: www.bps.go.id.

- Komnas Perempuan, 
https://www.
komnasperempuan.go.id

Studi kepustakaan 
Online
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Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data Metode 
Pengumpulan Data

Budaya dan persepsi masyarakat

- Apa saja budaya, norma, dan persepsi 
setempat yang berpotensi mendorong 
orang jatuh  menjadi korban TPPO?

- Bagaimana budaya setempat 
menempatkan peran perempuan, anak, 
termasuk laki-laki di dalam keluarga?

- Bagaimana budaya setempat melihat 
perkawinan dini?

- Apakah ada praktik-praktik sejarah 
karena jeratan hutang yang berkembang 
di masyarakat?

1. Organisasi masyarakat 
yang melakukan advokasi 
dan pendampingan

2. Tokoh masyarakat

3. Peneliti

- Wawancara

- Observasi 
(pastikan sumber 
wawancara anonim)

Kerentanan Online 

- Sekuat apa budaya Online yang ada di 
masyarakat terutama pada kelompok 
rentan seperti anak dan perempuan?

- Seberapa besar akses masyarakat, 
terutama anak dan perempuan terhadap 
internet dan media sosial digital?

- Bagaimana tingkat literasi masyarakat 
terhadap internet?

- Apa saja bentuk-bentuk eksploitasi 
online yang ditemukan?

- Bareskrim https://www.
lapor.go.id, Polda, Polres

- Kominfo, https://www.
kominfo.go.id/ 

- Komnas, Perempuan 
https://www.
komnasperempuan.go.id/ 

- KPAI, https://www.kpai.
go.id/ 

- LSM

- Media 

- Wawancara 
(pastikan sumber 
wawancara anonim)

- Studi kepustakaan 
laporan-Laporan 
Kementerian, 
Lembaga, LSM 
terkait

Kerentanan bencana: (bencana alam dan 
non-alam)

- Apa bentuk bencana yang terjadi di 
tempat tersebut?

- Seberapa sering bencana terjadi di 
tempat tersebut ?

- Sejauh mana bencana berdampak  
terhadap struktur sosial dan ekonomi 
yang mendorong masyarakat  untuk 
bermigrasi atau mengundang para 
pelaku TPPO untuk merekrut korban 
terutama anak dan perempuan?

- Media online

- Kemensos/Dinas sosial, 
https://kemensos.go.id/ 

- BNPD/BDPD, https://
bnpb.go.id/ 

- Wawancara

- Studi kepustakaan 
dari media
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Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data Metode 
Pengumpulan Data

Faktor geografis

- Apakah ada faktor lokasi geografis di 
daerah tersebut yang menyebabkan 
masyarakat setempat rentan terhadap 
TPPO? Apa saja bentuk kerentanannya?

Misalnya apakah daerah tersebut 
merupakan daerah perbatasan atau 
berdekatan dengan negara penerima 
pekerja migran, atau menjadi daerah transit 
dan keluar untuk pekerja migran.

Contoh: Kabupten Nunukan, Kalimantan 
Utara memiliki perbatasan langsung dengan 
Serawak dan Sabah, Malaysia. Hal ini 
memunculkan kerentanan di mana warga 
setempat sangat mudah untuk melintasi 
perbatasan dan menjadi korban TPPO. 
Imbas lain adalah anak-anak dari PMI yang 
tidak memiliki akses  pendidikan yang 
memadai.

- Biro pusat Statistik (BPS): 
www.bps.go.id

- KemenPPPA/DP3APPKB

- Kementrian/dinas 
perhubungan

- LSM, Ormas, Serikat 
Pekerja

- Community Watch

- Media

- Wawancara

- Studi kepustakaan 
dari media

Catatan-catatan Penting:

Sebutkan faktor-faktor atau temuan-temuan 
penting lainnya yang belum tercakup dari 
pertanyaan di atas. Misalnya, apakah ada 
pembangunan infrastruktur daerah (listrik, 
internet, bendungan, dll) yang menyebabkan 
masyarakat harus bermigrasi, dstnya.

- LSM, Ormas, Serikat 
Pekerja

- Community Watch

- Media

- Wawancara

Studi kepustakaan dari 
media

Pokok Bahasan III:  Profil Korban 

Isi:  Deskripsi mengenai korban TPPO berdasarkan ciri dan karakteristik sosial demografisnya. 

Fungsi: untuk memberikan gambaran terperinci mengenai karakteristik dari korban kejahatan perdagangan 
orang

Tujuan: adalah agar pembaca laporan dapat merumuskan kebijakan nasional/daerah bagi penanganan bagi 
korban (perlindungan, rehabilitasi dan penegakan hukum).
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Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data
Metode 

Pengumpulan 
Data

Profil Korban

- Siapakah korban TPPO di daerah 
tersebut dan jabarkan berdasarkan : 

1. Umur

2. Gender dan jenis kelamin

3. Jenis pekerjaan/bentuk 
eksploitasi 

4. Pendidikan

5. Etnis atau suku bangsa

6. Status pernikahan dan keluarga

7. Asal daerah/negara

8. Daerah/negara tujuan

- Adakah kelompok-kelompok 
rentan lain yang ditemukan 
misalnya Orang dengan Disabilitas, 
kelompok minoritas, kelompok 
transgender dstnya.

- SIMFONI PPA , https://kekerasan.
kemenpppa.go.id/register/login

- Bareskrim Polri, /Polda/Polres, 
https://www.polri.go.id/

- Kemensos/Dinas Sosial, https://
kemensos.go.id/  

- BP2MI, https://bp2mi.go.id/, 
termasuk data-data dari 
penggerebekan dalam rangka Sikat 
Sindikat Penempatan Ilegal PMI

- Ditjen Imigrasi, Dinas Imigrasi, 
http://imigrasi.go.id/

- Kemenkes/Dinkes, https://www.
kemkes.go.id/

- LPSK, https://lpsk.go.id/home 

- LSM

- SBMI https://sbmi.or.id/

- Migran Care https://migrantcare.
net/ 

- Jaringan Buruh Migran, http://www.
jaringanburuhmigran.org/ 

- Studi 
Kepustakaan 
dokumen laporan 
Kementerian dan 
Lembaga (KL)

- Rapat Koordinasi 
GT PPTPPO

- Wawancara 
Mendalam

*Mesti ada 
sinkronisasi dari 
Laporan-laporan 
Kementerian/
Lembaga/Organisasi 
mengenai definisi 
dan jumlah korban, 
seperti antara 
Kepolisian dengan 
Kemensos, LPSK, 
Kemenkes, dstnya.

Catatan-catatan Penting:

Sebutkan hal-hal atau temuan-temuan 
penting lainnya yang belum terakomodir 
dari pertanyaan di atas.
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Pokok Bahasan IV. Profil Pelaku TPPO 

Isi: Deskripsi mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam kejahatan TPPO 

Fungsi: Untuk memberikan gambaran terperinci mengenai pelaku bentuk organisasi,  perannya, modus 
operandi, rute dan bagaimana mereka menjalankan operasi TPPO-nya. 

Tujuan: Agar pembaca laporan dapat merumuskan kebijakan nasional/daerah bagi pencegahan TPPO, 
penindakan para pelaku dan penegakan hukum

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data
Metode 

Pengumpulan 
Data

Pelaku

- Siapa yang merekrut korban?

- Siapa yang memindahkan korban?

- Siapa pemilik/majikan dan pengelola bisnisnya?

- Siapa pemain-permain utama (major player) TPPO 
didaerah tersebut?

- Apa nama dan bentuk perusahaan atau sindikatnya?

- Di mana pusat bisnis  dan jaringannya (diluar negeri 
atau di dalam negeri) 

- Seberapa besar jaringan sindikat mereka?

A. Koordinator: 
Bareskrim Polri, 
Polda, Polres

- Dirjen Imigrasi/
Kantor 
Imigrasi, http://
imigrasi.go.id/  

- Kementerian 
Perhubungan/
Dinas 
perhubungan 
http://www.
dephub.go.id/ 

- Serikat buruh 
migran

- Organisasi 
masyarakat

- Community 
Watch

- Tokoh 
masyarakat

- Green Peace 
Indonesia, 
https://www.
greenpeace.
org/indonesia/ 

- Wawancara 

- Rapat 
Koordinasi

 

Modus operandi (lihat Panduan Umum, Tabel Modus 
Operandi)

- Sebutkan modus operandi yang digunakan. Urutkan 
berdasarkan modus yang paling banyak digunakan. 

- Sebutkan modus-modus operandi yang terbaru yang 
digunakan oleh pelaku

Rute 

- Jelaskan rute utama yang dipakai oleh pelaku 
TPPO, mulai dari di mana lokasi pertama pelaku 
mengangkut  korban, menampung, memindahkan dan 
kemana mereka diberangkatkan.

- Moda transportasi apa yang digunakan ? (darat/laut/
udara)

Kejahatan terkait

Apakah ada potensi keterkaitan dengan tindak pidana 
lainnya, seperti korupsi, pencucian uang, dan sebagainya?

Catatan-catatan Penting:

Sebutkan hal-hal atau temuan-temuan penting lainnya 
yang belum terakomodir dari pertanyaan di atas.
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Pokok Bahasan V. Gambaran Upaya dan Tindak Pencegahan dan Penanganan TPPO 

Isi: Deskripsi mengenai langkah-langkah yang diambil dalam pencegahan dan penanganan TPPO dari 3 
aspek yakni kerangka hukum, kelembagaan, dan program berdasarkan 6 pilar TPPO.

Fungsi: Memberikan gambaran mengenai upaya-upaya, baik dari aspek peraturan dan kebijakan, tanggung 
jawab kelembagaan, dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka penanggulangan 
TPPO. Selain itu, bagian ini berguna untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, dan praktik terbaik dalam 
upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Tujuan: adalah untuk membantu pembaca laporan untuk merumuskan perbaikan kebijakan di masa 
mendatang dalam ke tiga area tersebut.

V.1. Sub-Pokok Bahasan:   Kerangka Hukum dan Norma

Isi: deskripsi mengenai peraturan dan perundangan-undangan, norma dan kebijakan kunci terkait TPPO 
yang berlaku disatu tempat. 

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci

Catatan: Pilihan pertanyaan kunci 
disesuaikan dengan kebutuhan asesmen. 

Misalnya, untuk asesmen kebijakan di 
daerah, tidak mesti menjawab pertanyaan 

tentang instrumen internasional dan 
kawasan ASEAN.

Sumber Data
Metode 

Pengumpulan 
Data

Instrumen/norma pokok internasional dan 
kawasan ASEAN 
- Sebutkan instrumen dan norma (konvensi, 

protokol, deklarasi) internasional dan regional 
yang telah diratifikasi atau diadopsi oleh 
Pemerintah Indonesia 

- Sebutkan kewajiban-kewajiban utama yang 
diamanatkan oleh instrumen/norma hukum 
tersebut dalam upaya pencegahan dan 
penanganan TPPO di Indonesia. 

- Kementrian Hukum dan 
HAM, https://peraturan.
go.id/ 

- KemenPPPA
- OHCHR https://www.ohchr.

org/ 
-  ILO, https://www.ilo.org 
- ASEAN, https://asean.org/ 
- Kementerian Luar Negeri: 

https://treaty.kemlu.go.id/ 

- Studi 
kepustakaan 
Online

- Untuk 
memperdalam, 
dapat dilakukan 
Wawancara 
dengan 
Kemenkumham, 
KemenPPPA/
Dinas PPA,  
Pemerintah 
Daerah dan ahli-
ahli hukum 

Peraturan perundang-undangan 
- Sebutkan peraturan perundang-undangan 

nasional/daerah (Misal: UU, Peraturan 
Pemerintah Perpres, Permen, Perda, Pergub) 
terkait TPPO dan kewajiban-kewajiban pokok 
yang diamanatkannya dalam pencegahan dan 
penanganan TPPO di Indonesia/Provinsi/
Kabupaten (sesuaikan dengan konteks 
keperluan laporan)

- Identifikasi peraturan perundang-undangan yang 
belum harmonis, tumpang tindih atau masih 
memerlukan peraturan-peraturan pelaksana.

- Kementrian Hukum dan 
HAM, https://peraturan.
go.id/  

- KemenPPPA/Dinas PPA
- Pemerintah Daerah
- Ahli 
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V.2. Sub-Pokok Bahasan:  : Kerangka Kelembagaan TPPO
Isi: deskripsi yang menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan TPPO dari aspek pengembangan 
lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terkait TPPO, khususnya GT PPTPPO.

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data
Metode 

Pengumpulan 
Data

Keberadaan dan kelengkapan struktur GT-
PPTPPO

- Jelaskan keberadaan GT PP-TPPO di  daerah 
tersebut, kapan terbentuknya dan bagaimana 
kelengkapan strukturnya? (Ketua I, Ketua II dan 
Ketua Harian, dan sekretariat)

Dukungan Presiden dan Kepala Daerah

- Bagaimana bentuk dukungan Presiden/
Gubernur / Bupati/ Walikota dalam 
meningkatkan profil GT-PPTPPO, 
memperkuat perwakilan pemerintah dalam 
GT-PPTPPO, memprioritaskan kegiatan  
TPPO dan mengamankan alokasi anggaran 
yang cukup untuk kegiatan GT-PPTPPO?

Koordinasi dan komunikasi

- Jelaskan sejauh mana mekanisme koordinasi di 
dalam  dan diantara  GT-PPTPPO  dalam bentuk 
rapat regular, rapat koordinasi sudah berjalan? 
Jika tidak berjalan, apa persoalannya?

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

- Sejauh mana mekanisme evaluasi dan pelaporan 
yang ada di dalam  GT-PPTPPO sudah berjalan? 
Jika tidak berjalan, apa persoalannya?

- Kemen KPPPA/Dinas PPA

- Ketua I, Kemenko PMK 

- Ketua II, Kemenko 
Polhukam

- Pemerintah Daerah

- Studi 
kepustakaan 
online: 
Informasi 
tentang 
keberadaan GT 
dapat dilihat 
di website 
KemenKPPPA/
Dinas PPA dan 
Laporan-laporan 
GT 

- Wawancara 
dan Rapat 
Koordinasi 
(untuk  data 
tentang 
kelengkapan 
struktur, bentuk  
dukungan 
pemerintah 
terhadap GT TP 
TPPO)
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V.3. Sub-Pokok Bahasan: Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO

V.3.1.  Pencegahan TPPO

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci 

Pertanyaan dapat dikembangkan dari 
Rencana Aksi  Sesuai Pilar atau Klaster 

TPPO di halaman 23-30

Sumber Data Metode 
Pengumpulan 

Data

Jabarkan	apa	saja	upaya	dan	tindakan	terkait	
pencegahan TPPO  yang telah dilaksanakan, dan 
sejauh mana sasaran dan indikator sebagaimana 
yang ditetapkan oleh RAN/RAD/Perda/Pergub 
telah tercapai?

Pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan:

- Jelaskan upaya-upaya pencegahan yang telah 
dilakukan baik di daerah asal, transit dan tujuan? 
Misalnya, pembentukan desa migran produktif 
(desmigratif ) didaerah asal. 

- Apakah sudah ada Layanan Terpadu Satu Atap 
(LTSA) di daerah tersebut? Jelaskan

Untuk mengelaborasi apakah kebijakan telah 
menyasar akar masalah TPPO dan faktor-faktor 
kunci TPPO di daerah setempat dapat pula 
diajukan pertanyaan sbb:

Apa saja upaya dan tindakan yang telah dilakukan 
oleh  pemerintah untuk mengatasi hal-hal sbb:

- Mengurangi tingkat kemiskinan didaerah/desa 
pengirim PMI

- Meningkatkan lapangan pekerjaan didaerah/desa 
pengirim PMI

- Meningkatkan aksesibilitas pendidikan didaerah/
desa pengirim PMI

- Prrogram dan pendidikan tentang kesetaraan 
gender di desa-desa PMI 

- Melindungi anak dan perempuan dari 
kerentanan Online

- Program bantuan dan pemberdayaan sosial 
ekonomi untuk daerah yang terkena bencana 
dan rawan TPPO

- Pencegahan TPPO dengan pemantauan daerah-
daerah perbatasan

- Koordinator Sub Gugus 
Tugas Pencegahan 
Kementerian  KemenPPPA 
sebagai Ketua Harian/
Sekretariat

-  Kemenaker- Satgas 
Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (PPM)

- BP2MI

- Kementerian/Lembaga 
terkait

- LSM dan organisasi 
masyarakat 

- Studi 
kepustakaan 
laporan dan 
dokumen GT 
PP TPPO, 
Kementerian 
dan lembaga 
terkait  

- Rapat 
Koordinasi

- FGD

- Wawancara 
Mendalam 
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Capaian

Sebutkan keberhasilan-keberhasilan penting yang 
telah dicapai dalam upaya pencegahan TPPO. 

Capaian dapat dilihat dari antara lain:

- Kebijakan teknis yang dihasilkan dan 
dilaksanakan untuk mencegah TPPO

- Penerbitan aturan pelaksana UU terkait TPPO

- Adanya pemetaan mengenai kerentanan TPPO

- Meningkatnya kesadaran dan peran aktif 
masyarakat dalam mencegah TPPO

- Peningkatan SDM yang terlatih 

- Penurunan jumlah migrasi non-prosedural 

- Pembentukan dan pelaksanaan model-model 
pencegahan TPPO yang efektif, seperti Program 
Desmigratif di desa-desa basis PMI

- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang 
TPPO dari Program Komunikasi, Informasi, dan 
Edukasi 

- Sinergitas dan dukungan dari semua pemangku 
kepetingan untuk mencegah TPPO.

(lihat indikator-indikator keberhasilan lainnya di 
RAN TPPO)

Tantangan

Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi  
dalam upaya pencegahan TPPO. (Tantangan 
tersebut dapat mencakup kebijakan, pelaksanaan 
teknis, koordinasi antara lembaga, anggaran, 
sumber daya manusia, dstnya.)

Praktik Baik

-	Identifikasi kebijakan atau program pencegahan 
yang dianggap paling berhasil, lalu jelaskan 
bagaimana kebijakan/ program tersebut bisa 
membawa dampak yang sangat signifikan pada 
pencegahan TPPO di daerah tersebut
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V.3.2. Rehabilitasi Kesehatan

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data
Metode 

Pengumpulan 
Data

Pelaksanaan kebijakan dan program

Jabarkan  upaya dan tindakan terkait rehabilitasi 
kesehatan korban yang telah dilaksanakan, dan 
sejauh mana sasaran dan indikator sebagaimana 
yang ditetapkan oleh RAN/RAD/Perda/Pergub 
telah tercapai?  

Pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan:

- Jelaskan	upaya	yang	telah	dilakukan	dalam	
mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu  (baik 
standarisasi pelayanan rehabilitasi kesehatan, 
pengembangan kapasitas, pengalokasian 
anggaran, pemantauan dan evaluasi serta 
pembinaan untuk korban TPPO)  

- Langkah-langkah apa yang telah diambil 
untuk memberikan pelayanan kesehatan 
yang paripurna bagi korban TPPO, mulai dari 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ?

- Jelaskan	mengenai	ketersediaan		puskesmas	
rujukan, jumlah tenaga kesehatan, layanan 
medis, psikologis, dan obat-obat yang 
diperlukan untuk korban.

- Berapa jumlah Puskesmas mampu tatalaksana 
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
(KtP/A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/
Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RS dalam 
penanganan korban KtP/A? 

- Sebutkan data terpilah dari korban yang telah 
mendapatkan pelayanan kesehatan.

- Apakah terdapat korban yang tidak 
mendapatkan layanan? Apakah penyebabnya? 
(Misalnya kurangnya fasilitas dan tenaga layanan)

- Jelaskan bagaimana program rehabilitasi 
kesehatan telah terintegrasi ke dalam  K/L atau 
terkait. 

- Apakah sudah ada SOP sensitif gender dan 
ramah anak yang digunakan dalam pelayanan 
kesehatan

Koordinator:

Sub Gugus Tugas Rehabilitasi 
Kesehatan

Kemenkes/Dinkes   (Ditjen 
Kesehatan Masyarakat)

Anggota klaster Rehabilitasi 
kesehatan:

1. KemenPPPA/Dinas PPA

2. Pusat		Jaminan	Kesehatan	
Nasional	( JKN)

3. Pusat Kedokteran dan 
Kesehatan Kepolisian RI 
https://corona.pusdokkes.
polri.go.i

4. Pusat Pelayanan Terpadu 
Rumah Sakit 

Daerah:

-    Biro Kesra Setda

-    SKPD KB Provinsi

-    Kepala KKP Pelabuhan

-    BKKBN  

-    LSM

-	 Studi 
kepustakaan 
laporan dan 
dokumen GT 
PP TPPO, 
Kementerian 
dan Lembaga 
terkait  

-	 Rapat 
Koordinasi

-	 FGD

-	 Wawancara 
Mendalam 
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Capaian 
Sebutkan keberhasilan-keberhasilan penting yang 
telah diraih dalam hal upaya rehabilitasi korban 
TPPO, dapat dilihat antara lain:

•	Pemenuhan hak-hak korban atas layanan 
kesehatan dilihat dari jumlah korban yang 
mendapatkan layanan dan rujukan

•	Ketersediaan pusat layanan terpadu atau 
fasyankes  untuk rehabilitasi kesehatan  untuk 
korban TPPO

•	Ketersediaan tenaga kesehatan terlatih yang 
mampu menangani korban

•	Ketersediaan layanan kesehatan yang paripurna 
sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bagi 
Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan 
Anak di Fasyankes mulai dari Entry point, RS 
rujukan, dan transit/debarkasi

Tantangan
Apa saja tantangan-tantangan dalam upaya 
rehabilitasi korban? Tantangan tersebut dapat 
mencakup komitmen, kebijakan, pelaksanaan 
teknis, koordinasi antara lembaga, anggaran, 
sumber daya manusia, dstnya.

Praktik baik
Identifikasi kebijakan atau program terkait 
rehabilitasi korban yang dianggap paling berhasil 
dilihat dari dampak atau manfaat yang 
diterima oleh korban.
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V.3.3. Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data
Metode 

Pengumpulan 
Data

Rehabilitasi Sosial Koordinator: Kemensos/
Dinsos

Anggota:

- BP2MI

- Kemenko PMK, 

- Dirjen Protokol dan 
Konsuler Kemenlu

- Dirjen PWNI dan BHI, 
Kemenlu

- BAPPENAS,

- Dirjen Perhubungan Udara/
Darat/ Laut/Perkeretaapian, 

- Dirjen Otonomi Daerah, 

- Kemenaker, 

- Dirjen Peternakan,

- Dirjen Tanaman Pangan, 

- Dirjen Perikanan Budidaya

- Baharkam POLRI

- Kemen PPPA

- Himpunan Psikologi 
Indonesia

- Kementerian Hukum dan 
HAM, dirjen imigrasi

- KemenkumHAM

- Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah.

- Studi 
kepustakaan 
laporan dan 
dokumen 
GT-PPTPPO, 
Kementerian 
dan Lembaga 
terkait 

- Rapat 
Koordinasi

- FGD

- Wawancara
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Jabarkan apa saja upaya dan tindakan terkait 
rehabilitasi sosial  yang telah dilaksanakan  dan 
sejauh mana sasaran dan indikator sebagaimana 
yang ditetapkan oleh RAN/RAD/Perda/Pergub 
tercapai?

Pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan:

- Sebutkan data kasus WNI korban TPPO dari 
luar negeri 

- Sebutkan data kasus WNI WNI korban TPPO di 
dalam negeri

- Sebutkan data terpilah jumlah korban yang 
mendapatkan pelayanan melalui rumah 
perlindungan (RPTC, RPSA, RPSW) di Pusat, 
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Apakah sudah terbentuknya standardisasi 
(SOP) penanganan rehabilitasi psikososial dan 
reintegrasi bagi korban TPPO, termasuk korban 
eksploitasi seksual 

- Apakah sudah ada panduan model pemulihan 
korban TPPO secara menyeluruh,

- Berapa dan adakah peningkatan jumlah tenaga 
terampil dan terlatih dalam pemberian layanan 
rehabpsisos, pemulangan, dan reintegrasi?

- Apakah sudah tersedia layanan Rumah Aman 
dan rehabsos bagi korban TPPO baik anak, 
perempuan maupun laki-laki? Jika belum, kapan 
pembangunan akan dilakukan?

- Apakah sudah ada SOP yang sensitif gender 
dalam pelayanan?

- Lanjutkan sesuai dengan daftar yang ada di RAN 
TPPO
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Jabarkan apa saja upaya dan tindakan terkait 
rehabilitasi sosial  yang telah dilaksanakan  dan 
sejauh mana sasaran dan indikator sebagaimana 
yang ditetapkan oleh RAN/RAD/Perda/Pergub 
tercapai?

Pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan:

- Sebutkan data kasus WNI korban TPPO dari 
luar negeri 

- Sebutkan data kasus WNI WNI korban TPPO di 
dalam negeri

- Sebutkan data terpilah jumlah korban yang 
mendapatkan pelayanan melalui rumah 
perlindungan (RPTC, RPSA, RPSW) di Pusat, 
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Apakah sudah terbentuknya standardisasi 
(SOP) penanganan rehabilitasi psikososial dan 
reintegrasi bagi korban TPPO, termasuk korban 
eksploitasi seksual 

- Apakah sudah ada panduan model pemulihan 
korban TPPO secara menyeluruh,

- Berapa dan adakah peningkatan jumlah tenaga 
terampil dan terlatih dalam pemberian layanan 
rehabpsisos, pemulangan, dan reintegrasi?

- Apakah sudah tersedia layanan Rumah Aman 
dan rehabsos bagi korban TPPO baik anak, 
perempuan maupun laki-laki? Jika belum, kapan 
pembangunan akan dilakukan?

- Apakah sudah ada SOP yang sensitif gender 
dalam pelayanan?

- Lanjutkan sesuai dengan daftar yang ada di RAN 
TPPO

Jabarkan apa saja upaya dan tindakan terkait 
pemulangan  yang telah dilaksanakan  dan sejauh 
mana sasaran dan indikator sebagaimana yang 
ditetapkan oleh RAN/RAD/Perda/Pergub?

Pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan:

- Apakah semua korban mendapatkan layanan 
pemulangan?	Jika	tidak	apa	kendalanya?

- Sebutkan jumlah korban yang dipulangkan ke 
daerah asal dengan selamat

- Apakah sudah tersedia SOP pemulangan korban 
TPPO dari luar ke dalam negeri dan/atau dari 
daerah	tujuan	ke	daerah	asal?	 Jika	belum	kapan	
akan dimulai?

Reintegrasi

Jabarkan apa saja upaya dan tindakan terkait 
reintegrasi  yang telah dilaksanakan  dan sejauh 
mana sasaran dan indikator sebagaimana yang 
ditetapkan oleh RAN/RAD/Perda/Pergub?

Pertanyaan lanjutan:

- Sebutkan jumlah korban yang mendapatkan 
bantuan reintegrasi sosial dan  diterima oleh 
lingkungannya melalui fasilitasi pendampingan.

-  Apa saja program-program pemberdayaan dan 
pendampingan yang disediakan bagi korban 
untuk mencegah mereka kembali?

Capaian
Sebutkan keberhasilan-keberhasilan penting yang 
telah diraih masing-masing dalam hal Rehabilitasi 
Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

Tantangan 
Identifikasi dan jelaskan tantangan-tantangan yang 
sedang dihadapi  dalam upaya Rehabilitasi Sosial, 
Pemulangan dan Reintegrasi (Tantangan tersebut 
dapat mencakup kebijakan, hambatan dalam 
pelaksanaan, koordinasi antara lembaga, anggaran, 
sumber daya manusia, dstnya)

Praktik Baik
Sebutkan kebijakan/program yang dianggap paling 
berhasil dan jelaskan bagaimana program tersebut 
bisa membawa dampak dan manfaat yang besar 
bagi korban TPPO ?

Pemulangan
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V.3.4. Penegakan Hukum

Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data
Metode 

Pengumpulan 
Data

Jabarkan upaya dan tindakan yang telah dilakukan 
dan untuk penegakan hukum dalam TPPO sejauh 
mana sasaran dan indikator sebagaimana yang 
ditetapkan oleh RAN/RAD/Perda/Pergub telah 
tercapai?

Pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan:

- Apa saja program-program penguatan kapasitas 
APH dalam TPPO yang telah dijalankan?

- Apakah ada panduan teknis yang telah dibuat 
untuk peningkatan kualitas APH? Sebutkan.

- Apakah daerah tersebut telah memiliki 
Satgas Penanganan TPPO Daerah?

- Tindakan apa yang dilakukan untuk 
mengaktifkan serta meningkatkan kinerja 
Satgas Penanganan TPPO Daerah yang telah 
terbentuk?

- Apakah sudah ada kurikulum pelatihan bagi 
Polisi dan Hakim yang disusun bersama dengan 
badan diklat masing-masing instansi?

Koordinator: Bareskrim Polri, 
Polda/Polres

Anggota:

- Kejaksaan Agung, https://
www.kejaksaan.go.id/ 

- Mahkamah Agung

https://www.mahkamahagung.
go.id/ 

-LPSK, https://lpsk.go.id/ 

- Kementerian Hukum 
dan HAM, https://www.
kemenkumham.go.id/ 

Penyidikan
- Berapa jumlah kasus TPPO yang dilaporkan 

dan yang diselidiki oleh kepolisian ?

- Apakah sudah ada metode investigasi pro-
aktif yang dilakukan ?

- Apakah sudah ada prosedur identifikasi korban 
dalam penyidikan yang diterapkan?

- Apakah sudah ada SOP yang sensitif gender 
dan ramah anak dalam proses identifikasi 
korban dan penyidikan? (Untuk sesnsitif  gender 
misalnya tdk mengajukan pertanyaan yan 
menyalahkan korban perempuan yg menjadi 
korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual)

- Berapa asistensi perkara yang ditangani?

- Berapa korban yang dalam BAP nya difasilitasi 
utk menuntut ganti rugi kerugian (restitusi)

- Apakah penyidik sudah melakukan penyidikan 
keuangan dalam TPPO? Misalnya untuk mencari 
tahu aliran dana diantara pelaku

- Berapa korban yg sudah difasilitasi / dirujuk 
ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan 
termasuk menuntut ganti kerugian (restitusi).

Bareskrim Polri, Polda/Polres

Pengadilan, https://www.
mahkamahagung.go.id/   

-LPSK, https://lpsk.go.id

- Rapat 
Koordinasi

- Wawancara
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Penuntutan
- Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh 

kejaksaan dalam penuntutan dan  perkara 
TPPO?

- Berapa jumah penyelesaian penuntutan 
penanganan perkara TPPO yang telah berhasil 
dilakukan? 

- Berapa Jumlah korban yang mendapatkan 
restitusi melalui kegiatan memfasilitasi korban 
untuk mendapatkan restitusi?

- Apakah ada undang-undang selain UU TPPO 
yang juga digunakan untuk menuntut kasus 
TPPO?

- Apakah ada kesulitan dalam mengeksekusi 
putusan hakim dalam pembayaran restitusi?

Kejaksaan Agung https://www.
kejaksaan.go.id/  

Kejaksaan Negeri / Kejaksaan 
Tinggi setempat

- Rapat 
Koordinasi

- Wawancara

Pengadilan
- Berapa jumlah pelaku yang mendapat hukuman 

melalui kegiatan mengumpulkan data terpilah 
atas pelaku dan korban?

- Berapa Jumlah korban yang mendapatkan 
restitusi lewat keputusan pengadilan ?

- Berapa jumlah perampasan aset pelaku TPPO 
(individual dan korporasi) 

- Berapa jumlah pelaku yg diberikan hukuman 
pengganti krn tidak mampu membayar restitusi?

Mahkamah Agung https://
www.mahkamahagung.go.id/ 

Pengadilan Negeri / 
Pengadilan Tinggi setempat

- Rapat 
Koordinasi

- Wawancara

Capaian
Sebutkan capaian-capaian penting yang diraih  
dalam upaya penegakan hukum dalam kasus-kasus 
TPPO

Tantangan
Sebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi 
oleh APH dalam penyidikan, penuntutan dan 
pengadilan kasus-kasus TPPO

Praktik terbaik
Sebutkan contoh penanganan kasus yang paling 
berhasil dilihat dari keberhasilan membongkar 
kasus ke akarnya, mengembalikan  keadilan bagi 
korban dan keberhasilan menjatuhkan hukuman 
kepada pelaku
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V.3.5. Pengembangan Norma Hukum

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data
Metode 

Pengumpulan 
Data

Jelaskan apa saja upaya-upaya terkait 
pengembangan norma hukum yang sedang/telah 
dilakukan?

Contoh di tingkat nasional:

- Pengembangan panduan mengajukan gugatan 
restitusi secara perdata

- Pengembangan instrumen hukum pelindungan 
korban TPPO berjenis kelamin laki-lak

- Mekanisme Pemeriksaan TPPO yang 
bersinggungan dengan tindak pidana terkait 
lainnya 

- Perkembangan draft  KUHP terkait TPPO 

- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
Register Perkara Anak 

Koordinator: Kementerian 
Hukum dan HAM (menunggu 
perkah dari kemenpppa)

K/L Pendukung: 

- Kemenlu

- Kementerian Komunikasi 
dan Informatika

- Kementerian Sosial

- dan Kementerian Pariwisata.

- Studi 
kepustakaan

- Rapat 
koordinasi

- Wawancara

Capaian
Sebutkan capaian-capaian penting yang diraih  
dalam upaya pengembangan norma hukum TPPO

Tantangan
Sebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 
pengembangan norma hukum TPPO

Praktik terbaik
Sebutkan contoh penanganan kasus yang paling 
berhasil dilihat dari keberhasilan membongkar 
kasus ke akarnya, mengembalikan  keadilan bagi 
korban dan keberhasilan menjatuhkan hukuman 
kepada pelaku
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V.3.6. Koordinasi dan Kerja Sama Mitra Strategis Pemerintah

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data
Metode 

Pengumpulan 
Data

Kerjasama dengan daerah asal, transit 
dan tujuan
Sebutkan MoU antar pemerintah daerah tingkat 
provinsi melalui kegiatan penandatanganan MoU 
dengan pemerintah daerah asal, transit, dan 
tujuan.

Kerjasama antara K/L 
Sebutkan kerja sama antar K/L melalui kegiatan 
penandatanganan MoU antar K/L

Pertemuan bilateral, regional dan 
multilateral
Jelaskan	pertemuan	bilateral,	regional,	dan	
multilateral yang dihadiri Pemerintah Indonesia, 
melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam 
forum kerja sama bilateral, regional, dan 
multilateral.

Perjanjian bilateral, regional and 
multilateral
Jumlah	inisiatif	penyusunan	dan	perundingan	
perjanjian internasional melalui kegiatan 
melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam 
rangka menginisiasi perjanjian bilateral, regional, 
dan multilateral terkait perlindungan korban dan 
penanganan kasus TPPO.

KemenPPPA dan KL Terkait

1. Kemenlu,

2. Kemensos

3. Hubinter Polri

- Kemenlu, https://kemlu.
go.id/;	https://treaty.kemlu.
go.id/ 

- ASEAN, www.asean.org  

- ASEAN-ACT, www.
aseanact.org/ 

- ASEAN Regional Forum 
(ARF) https://asean.org/
meetingreportparent/asean-
regional-forum-arf/ 

- Bali Process, https://www.
baliprocess.net/ 

1. Rapat 
Koordinasi

2. FGD

3. Studi 
Kepustakaan 

Pokok Bahasan VI: Kemitraan Strategis Non-Pemerintah
Fungsi  

• Untuk memberikan gambaran peta keberadaan, peran, program para mitra strategis non-pemerintah 
dalam pencegahan dan penanganan TPPO

• Untuk mengenali peranan dan praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Mitra Strategis Non-Pemerintah 
dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Tujuan: membantu para pembaca laporan untuk mengenali potensi kerja sama dan sinergitas antara 
pemerintah dengan masyarakat sipil.
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Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber Data Metode 
Pengumpulan Data

Keberadaan dan peran Mitra Strategis

- Sebutkan organisasi aktor non-pemerintah yang bekerja 
untuk TPPO di daerah tersebut.

- Sebutkan peran dan misinya dalam upaya pencegahan dan 
Penanganan TPPO

Bentuk Dukungan 

1. Sebutkan bentuk-bentuk dukungan, program dan inisiatif 
yang lebih spesifik dari mitra strategis non-pemerintah 
dalam upaya pencegahan dan penangan TPPO sesuai 
dengan kluster 

a. pencegahan TPPO

b. perlindungan korban

c. Penegakan hukum 

Keterlibatan, mekanisme koordinasi dan komunikasi

1. Sejauh mana mitra non pemerintah terlibat mekanisme 
bersama dalam program-program GT PP TPPO? 

Contoh: 

- Pelibatan dalam perumusan dan implementasi RAN/
RAD TPPO, pemulangan korban, dan penyediaan 
shelter.

- Sebutkan mekanisme mekanisme koordinasi dan 
komunikasi antara pemerintah dan mitra non-
pemerintah misal: pelibatan dalam rapat-rapat regular/
rapat konsultasi GT PP TPPO

Sinergitas

1. Apakah dukungan, program, dan inisiatif dari para 
pemangku kepentingan  sudah sinergis dengan 
nomenklatur yang ada di RAD/RAN?

- Dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan 
dan mesti lebih banyak lagi disediakan oleh para 
pemangku kepentingan?

- Bagaimana caranya agar inisiatif dari aktor non-
pemerintah saling bersinergi dengan inisiatif 
pemerintah (tidak saling tumpang tindih?) 

1. IOM https://
indonesia.iom.int/
id

2. ILO, www.ilo.org 

3. UNODC, 
https://www.
unodc.org/ 

4. UN Women, 
https://www.
unwomen.org/en 

5. SBMI: https://
sbmi.or.id/ 

6. ECPAT 
Indonesia, https://
ecpatindonesia.
org/ 

7. Rumah Faye, 
https://
rumahfaye.or.id/
id/ 

8. Aisyiyah https://
www.aisyiyah.
or.id/ 

9. dan seterusnya

- Studi kepustakaan 
laporan dan 
dokumen 
organisasi 

1. Wawancara 
Mendalam

2. FGD

3. Survei

4. Kuesioner

5. Observasi

6. Konsultasi 
publik

Capaian
Sebutkan keberhasilan-keberhasilan penting yang dicapai 
oleh masyarakat sipil dan aktor non-pemerintah lainnya 
dalam bermitra dengan pemerintah untuk pencegahan dan 
penanganan TPPO
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Tantangan
Sebutkan tantangan-tantangan  yang dihadapi oleh 
masyarakat sipil dan aktor non-pemerintah lainnya dalam 
bermitra dengan pemerintah untuk pencegahan dan 
penanganan TPPO? 

Praktek Terbaik
Sebutkan contoh inisiatif yang baik dari aktor non-
pemerintah dalam bermitra dengan pemerintah untuk 
pencegahan dan penanganan TPPO yang dilihat dari 
indikator-indikator antara lain:

- Sinergi dengan pemangku kebijakan

- Inisiatif mendukung penanganan TPPO

- Efektifitas modalitas, mekanisme koordinasi dan 
komunikasi

- Kerjasama daerah, nasional, regional atau internasional

Mengingat bahwa bagian Kemitraan Strategis Non-Pemerintah ini memerlukan pedoman detail, agar bisa 
merujuk ke halaman 99.

Rekomendasi

Bagian ini akan mengidentifikasi dan merumuskan rekomendasi-rekomendasi dalam upaya semua area 
pencegahan dan penanganan TPPO.

Fungsi: untuk mengetahui area-area yang memerlukan peningkatan dan perbaikan dalam upaya pencegahan 
dan penanganan TPPO.

Tujuan: untuk membantu para pembaca laporan mengambil langkah tindak lanjut yang tepat sasaran baik di 
tingkat kebijakan, program dalam kegiatan.
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Pertanyaan-Pertanyaan Kunci Sumber 
Data

Metode Perumusan 
rekomendasi

Diskusikan dan sebutkan saran-saran atau solusi-
solusi anda untuk mengatasi  tantangan-tantangan  
yang sebelumnya telah diidentifikasi dari masing-
masing tema di bawah ini.

Dalam penulisan rekomendasi, gunakan prinsip-
prinsip penulisan rekomendasi yang terdapat di 
halaman 113-119.

- Rekomendasi untuk Pencegahan TPPO

- Rekomendasi untuk Perlindungan - Rehabilitasi 
Kesehatan

- Rekomendasi untuk Perlindungan - Rehabilitasi 
Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

- Rekomendasi untuk Penegakan Hukum - 
Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan

- Rekomendasi Penegakan Hukum - Pengembangan 
norma

- Rekomendasi Koordinasi dan Kerjasama 

- Rekomendasi Kerjasama Strategis Mitra -Non 
Pemerintah

Saran, solusi, atau rekomendasi dapat menyasar 
aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kebijakan dan peraturan

2. Kelembagaan

3. Sumber	daya	manusia	( Jumlah	SDM,	tingkat	
pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas 
aparat pemerintah atau mitra non-pemerintah, 
komitmen)

4. Koordinasi dan komunikasi

5. Anggaran

6. dan aspek-aspek lain yang mungkin

- Rapat koordinasi

- FGD

- Konsultasi publik

Mengingat bahwa bagian Rekomendasi ini memerlukan pedoman detail, agar bisa merujuk ke halaman 105.
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B. Pedoman Identifikasi Aktor-aktor Kunci/Mitra Strategis:59

 Bagaimana cara mengidentifikasi dan memetakan keberadaan, peran dan program aktor-aktor kunci / 
Mitra Strategis yang terlibat dalam upaya penangan TPPO

 Langkah-langkah dalam mengevaluasi keterlibatan dan kolaborasi aktor-aktor kunci dan Mitra Strategis 
dalam penanganan TPPO

Bagian ini akan memberikan panduan terkait: 

Contoh: 

- Terlebih dahulu kita perlu mengidentifikasi korban atau pihak-pihak terdampak TPPO dan jenis 
TPPO yang terjadi di suatu daerah/tempat, sebagai bagian dari asesmen TPPO.

- Setelah proses di atas, akan mudah untuk memetakan: 

1) Organisasi-organisasi atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam advokasi penanganan TPPO?

2) Organisasi-organisasi atau pihak-pihak mana saja yang mempunyai pengaruh advokasi yang besar 
terhadap penanganan TPPO?

- Kemudian	organisasi-organisasi	tersebut	bisa	diklasterkan	sesuai	dengan	empat	pilar	TPPO;	
Pencegahan, Perlindungan Penegakan Hukum/Penuntutan dan Kerja Sama.

- Adapun proses identifikasi tersebut bisa dilakukan melalui:

1) Studi kepustakaan (desk research) 

2) Rapat koordinasi

3) Bank data (Misal: SIMFONI PPA)

4) Wawancara Mendalam

5) Diskusi Kelompok Terfokus

6) Survey

7) Kuesioner

8) Observasi

9) Konsultasi

10) Laporan Media

11) Laporan-laporan TPPO
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Contoh Identifikasi dan Pemetaan Aktor-Aktor Kunci / Mitra Strategis:

Bagian ini akan fokus untuk memberikan panduan dalam mengidentifikasi dan memetakan aktor-aktor kunci 
atau mitra strategis non-pemerintah.

Contoh Identifikasi dan Pemetaan Mitra Strategis lainnya di Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan 
Utara Kepulauan Riau

Contoh tabel pemetaan aktor-aktor kunci/mitra strategis di Kepulauan Riau:

Lembaga Masyarakat Sipil Kelompok Berbasis Agama

1. KKP PMP Batam 2. Gembala Baik Batam

3. Yayasan Gerhana Batam Tokoh masyarakat dan aktivis

4. Yayasan Lintas Nusa - Kota Batam 5. Suster Maria Angelina

6. Yayasan Berlian Bintan 7. Romo Alexander Dato

8. Yayasan Insan Sehati Sebalai Community Watch

9. KOMPAK Batam 10. xxx

11. Rumah Faye Sektor Swasta

12. Yayasan Dunia Viva Wanita Batam 13. xxx

14. Yayasan LIBAK Pakar tematik

15. Yayasan Erinc Karimun 16. xxx

17. LSM Sirih Besar Tanjung Pinang Media

18. Yayasan Embun Pelangi - xxx

Lembaga Bantuan Hukum Akademisi

19. xxx - xxx

Kalimantan Utara

Contoh tabel pemetaan aktor-aktor kunci/mitra strategis di Kalimantan Utara:

Lembaga Masyarakat Sipil Community Watch

1. Yayasan Kemanusiaan Pelangi Nusantara 
Kabupaten Nunukan

2.  xxx

3.	 Yayasan	Sakura	Indonesia	Al	Jamaan	 Lembaga Bantuan Hukum

4. Yayasan Muara Kasih Semesta Kabupaten 
Nunukan

5.  xxx

Kelompok Berbasis Agama Sektor Swasta

6. xxx 7.  xxx

Tokoh masyarakat dan aktivis Akademis

8.  xxx 9.  xxx

Pakar Tematik Media

10. xxx 11. xxx
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Sumatera Utara

Contoh tabel pemetaan aktor-aktor kunci/mitra strategis di Sumatera Utara:

Lembaga Masyarakat Sipil Lembaga Bantuan Hukum

1. Aliansi Sumut Bersatu 1. xxx

2. Serikat Perempuan Independen (SPI Labuhan 
Batu)

Tokoh masyarakat dan aktivis

3. Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan 
(KKSP) Medan

4. xxx

5. LBH Apik Medan Community Watch

6. Himpunan Serikat Perempuan Indonesia 
(HAPSARI) Deli Serdang

7. xxx

Kelompok Berbasis Agama Sektor Swasta

8. xxx 9. xxx

Pakar tematik Akademisi

10. xxx 11. xxx

Media

12. xxx

Contoh Tabel Klaster Mitra Strategis atau Aktor-aktor Kunci

No
Organisasi / Pihak-pihak 
yang terlibat dalam Pilar 

Pencegahan

Organisasi / Pihak-pihak 
yang terlibat dalam Pilar 
Perlindungan/Penanganan

Organisasi / 
Pihak-pihak yang 

terlibat dalam Pilar 
Penegakan Hukum

Organisasi / Pihak-
pihak Mitra Strategis

1 xxx xxx xxx xxx

2 xxx xxx xxx xxx
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Contoh Proses Identifikasi dan Pemetaan Fungsi dan Program Mitra Strategis atau aktor-aktor kunci Non-
Pemerintah:

Di bawah ini adalah contoh proses identifikasi atau pemetaan mitra strategis non-pemerintah. Informasi 
yang perlu diidentifikasi adalah:

- Siapa aktor-aktor kunci tersebut

- Apa saja peran/misi/fungsi-nya dalam penanganan TPPO? 

- Apa saja program-program-nya dalam penanganan TPPO?

Jika informasi di atas sudah didapatkan, maka Tim Penulis Laporan Gugus Tugas akan dengan mudah 
menganalisa sejauh mana keterlibatan dan kolaborasi aktor-aktor kunci dan Mitra Strategis dalam penanganan 
TPPO.

No Aktor-aktor kunci / 
Mitra Strategis

Peran / Misi / Fungsi dalam 
penanganan TPPO Program 

1 Organisasi Masyarakat Sipil Mitra dalam pencegahan TPPO dan 
perlindungan korban

Yayasan XXXX - Menyediakan Layanan Penjangkauan 
dan Pendampingan yang Efektif bagi 
Masyarakat yang Memerlukan. 

- Meningkatkan Kapasitas Kelompok 
Masyarakat melalui Pelatihan.

- Melakukan Advokasi kepada 
Pemerintah dalam Rangka 
Peningkatan   Sarana dan Prasarana 
untuk Pemberdayaan Kelompok 
Masyarakat.

- Memperluas	Jaringan	Kerjasama	
antar	Komunitas	dan	Jaringan	
dalam  Perkembangan Program dan 
Pendanaan.

- Melakukan Studi dan Penelitian untuk 
Pengembangan Program.

Lihat contoh program 
suatu organisasi 
yang berkolaborasi 
dalam Jaringan 
Peduli Migran, 
Perempuan dan Anak 
dan mengadakan 
kampanye 18 Hari 
Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan 
dan Anak (HAKTPA). 

Praktik Baik:

Pedoman Kriteria Praktik-Praktik Baik:

- Jumlah	Mitra	Strategis	yang	terlibat
- Sinergi dengan pemangku kebijakan
- Inisiatif mendukung penanganan TPPO
- Efektifitas modalitas, mekanisme koordinasi dan komunikasi
- Kerjasama daerah, nasional, regional atau internasional
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Contoh Praktik Baik:

Kemitraan yang digagas oleh Jaringan Peduli Migran, Perempuan dan Anak Kota Batam: 

Pada tahun 2019, Jaringan Peduli Migran, Perempuan dan Anak Kota Batam yang terdiri dari KKPPMP, 
P2TP2A Kota Batam, Yayasan Embun Pelangi, Rumah Faye, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Gerhana, 
Yayasan Lintas Nusa, LIBAK & Gembala Baik mengadakan kampanye 18 Hari Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak (HAKTPA). Kegiatan kampanye yang dilakukakan termasuk: 
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Pertanyaan Panduan untuk Mengevaluasi Efektivitas Keterlibatan dan Kolaborasi Mitra Strategis lainnya dalam 
penanganan TPPO

Idealnya, dalam membuat laporan asesmen TPPO, penting untuk mengumpulkan dan mengolah data-data 
dan analisa berikut dalam rangka menilai efektivitas kemitraan strategis lainnya dalam penanganan TPPO:

- Keterlibatan Mitra Strategis

- Sejauh mana Mitra Strategis terlibat dalam  pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk misalnya 
dalam perumusan dan implementasi RAN TPPO

- Kuantitas, kualitas dan bentuk keterlibatan  Mitra Strategis: 

•	 Berapa kali mereka dilibatkan dalam rapat-rapat Gugus Tugas PP-TPPO? 

•	 Apakah mereka dilibatkan secara regular dalam rapat konsultasi? 

•	 Apa bentuk-bentuk lain keterlibatan mitra strategis dalam penanganan TPPO? 

- Sinergi dengan pemangku kebijakan

•	 Apakah inisiatif dari stakeholders sudah sinergis dan tidak overlapping atau tumpang tindih?

•	 Program-program apa saja yang perlu disinergikan oleh Mitra Strategis? 

- Bentuk dukungan 

- Dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dan harus banyak disediakan oleh aktor non-pemerintah?

- Bagaimana sikap pemerintah dalam terkait dukungan-dukungan tersebut? 

- Modalitas, mekanisme koordinasi dan komunikasi 

- Apakah sudah ada modalitas dan mekanisme koordinasi dan komunikasi?

- Apakah modalitas yang ada sudah efektif, jika tidak apa yang harus ditingkatkan?

- Kerjasama regional dan internasional

1. Sejauh mana kerjasama internasional dan regional telah dilakukan dalam konteks penanganan TPPO 
di daerah terkait?

2. Apa saja capaian dan tantangannya? 

3. Bagaimana kontribusi mereka untuk membantu peningkatan penanganan TPPO di tingkat nasional 
dan daerah?

4. Rekomendasi

Rekomendasi adalah bagian yang penting dalam Laporan Asesmen TPPO. Rekomendasi Laporan Asesmen 
TPPO seyogyanya:

•	 Tepat sasaran dan bisa berkontribusi dalam memperbaiki penanganan TPPO ke depan. 

•	 Bisa meningkatkan kapasitas dari stakeholders terkait

•	 Merefleksikan aspirasi standar internasional terkait TPPO

•	 Bisa memitigasi gap antara standar internasional dan realita implementasi di lapangan

•	 Memiliki landasan hukum dan mekanisme implementasi 
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C. Pedoman Teknis Membuat Rekomendasi
Rekomendasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan ATTF. Tanpa Rekomendasi yang baik, 
laporan ATTF tidak dapat ditindak-lanjuti secara terukur. Rekomendasi juga menjadi bagian penting yang akan 
dibaca oleh para pemangku kepentingan terkait penanganan TPPO. 

Bagaimana agar rekomendasi-rekomendasi laporan ATTF bisa tepat sasaran dan bisa memperbaiki penanganan 
TPPO ke depan?

- Tim penulis perlu memahami konteks situasi TPPO, status pencegahan dan penanganan TPPO, dan 
mengetahui peran mitra strategis dalam penanganan TPPO di suatu daerah dengan komprehensif. 

- Tim penulis perlu merumuskan rekomendasi sesuai dengan kesimpulan laporan.

- Rekomendasi perlu menjelaskan dan menunjukkan prioritas tindakan penanganan TPPO yang harus 
diambil sesuai dengan situasi TPPO di suatu daerah.

- Rekomendasi harus memberikan kontribusi konstruktif penyelesaian masalah TPPO di suatu daerah.

- Rekomendasi seyogyanya bisa membentuk suatu landasan untuk evaluasi dan tindak lanjut berkala 
dalam penanganan TPPO ke depannya.

Untuk dapat memenuhi standar di atas, tim penulisan laporan ATTF perlu memahami prinsip-prinsip yang 
menjadi pertimbangan ketika menyusun rekomendasi: 

1.  Specific (khusus/fokus)

Rekomendasi	hanya	berisi	satu	tindakan	khusus.	Jika	lebih	dari	satu	tindakan,	maka	tindakan	tersebut	
perlu dijelaskan satu-persatu dan terpisah menggunakan tanda urutan atau nomor.

2. Measurable (terukur)

Rekomendasi yang disusun harus bisa diukur pelaksanaan dan hasil dengan prosedur pengukuran yang 
tepat.

3. Achievable (dapat dicapai)

Tindakan yang direkomendasikan harus dapat dipraktikkan, diimplementasikan dan dapat dicapai. 

4. Result-oriented (berorientasi terhadap hasil)

Rekomendasi berisi tindakan-tindakan yang mengarahkan pada perubahan hasil secara kongkret.

5. Time bound (terikat waktu)

Rekomendasi memberi gambaran waktu yang realistis untuk memulai dan mengakhiri suatu tindakan, 
baik dengan segera, jangka pendek maupun jangka panjang. 

6. Solution suggestive 

Rekomendasi tindakan berupa solusi akurat, konkret, ringkas dan memuat detil-detil teknis yang 
relevan sehingga tidak menimbulkan salah tafsir atau salah tindak.

7. Mindful of prioritisation, sequencing and risk (mempertimbangkan prioritas, tata urutan dan 
risiko)

Rekomendasi harus mengarahkan pada hal-hal yang lebih mendesak, sesuai hierarki atau urutan 
kepentingan dan memberikan gambaran risiko yang mungkin muncul.

8. Argued (beralasan)

Rekomendasi harus berbasis data, fakta, hasil analisis yang objektif, kesimpulan yang logis dan 
berdasar hukum yang pasti.
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9.  Root cause responsive (merespon akar permasalahan)

Rekomendasi harus berbasis akar masalah, bukan gejala, artinya tindakan yang diusulkan lebih 
mengarah kepada penyebab masalah. 

10. Targeted (memiliki target)

Rekomendasi harus jelas dan akurat dalam mengidentifikasi pelaksana rekomendasi dan target 
rekomendasi dengan mempertimbangkan tugas, tanggung jawab dan wewenang pihak yang menjadi 
target rekomendasi. 

Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika menulis rekomendasi laporan Gugus Tugas PP-TPPO: 

- Tingkat pengetahuan audiens atas TPPO

- Penulisan rekomendasi secara terstruktur (logic	flow).	

- Tidak perlu menggunakan jargon-jargon yang tidak perlu

- Rekomendasi harus jelas, informatif, ringkas, menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat tindakan 
(actionable) dan persuasif.

- Sertakan rencana kerja (action plan) dalam setiap poin rekomendasi

Bagaimana agar Rekomendasi merefleksikan aspirasi standar internasional terkait TPPO dan bisa memitigasi 
gap antara standar internasional dan realita implementasi di lapangan?

Rekomendasi seyogyanya sesuai dengan empat pilar TPPO, sesuai dengan Palermo Protokol, untuk berbagai 
mekanisme di dalam anggota GT-PPTPPO nasional, sub-nasional dan provinsi, dalam rangka meningkatkan 
efisiensi dan koordinasi mereka.

Rekomendasi atau Kerangka Rencana Aksi harus dikembangkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip 
berikut:60

a. Pendekatan Hak Asasi Manusia (Human Rights-based Approach)

Hak-hak korban TPPO harus menjadi pusat dari semua upaya untuk mencegah dan menangani TPPO, serta 
melindungi, membantu dan memberikan kompensasi bagi korban. Upaya-upaya penanganan TPPO jangan 
sampai mempengaruhi hak-hak korban, buruh migran, anak-anak yang terpisah dari orang tua atau walinya, 
pengungsi internal, pengungsi dan pencari suaka. 

b. Prinsip Non-diskriminasi (Principle of Non-Discrimination) 

Upaya-upaya penanganan TPPO harus diinterpretasikan dan diaplikan dengan cara yang diskriminatif 
terhadap korban TPPO, dan harus konsisten dengan standar-standar internasional terkait non-diskriminasi.

c. Pendekatan yang sensitif gender (Gender-sensitive approach)

TPPO, baik yang terjadi pada laki-laki atau perempuan harus diakui. Perbedaan atau persamaan pengalaman 
TPPO bagi korban perempuan dan laki-laki, terutama terkait kerentanan dan pelanggaran harus ditindak 
semua. Berbedanya implikasi suatu kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan harus dipertimbangkan. 
Pendekatan serupa ini akan memungkinkan para korban untuk bisa mengakses informasi dan remedi dan 
mengklaim hak-hak mereka. Hal ini termasuk strategi penanganan TPPO yang menyelesaikan diskriminasi 
dan kekerasan berbasis gender, mempromosikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak asasi manusia 
bagi laki-laki dan perempuan
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d. Pendekatan Hak-Hak Anak dan Partisipasi Anak (Child Rights Approach and Child 
Participation)

Setiap rekomendasi atau kerangka rencana aksi yang direncanakan atau diambil terkait korban anak-
anak atau anak-anak rentan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar internasional perlindungan 
hak-hak anak. Korban anak-anak berhak atas proteksi khusus, terlepas dari status hukum mereka, baik 
sebagai korban dan sebagai anak, sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan khusus mereka. Kepentingan 
terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama di setiap rekomendasi atau rencana aksi TPPO terkait 
anak-anak rentan dan korban anak.

e. Pendekatan internasional yang menyeluruh (Comprehensive International Approach)

Rekomendasi aksi untuk mencegah dan menangani TPPO, khususnya perempuan dan anak, perlu 
mencakup pendekatan internasional, baik di negara asal, transit dan tujuan, yang meliputi aksi-aksi 
untuk mencegah TPPO, menghukum pelaku perdagangan orang dan melindungi korban-korban TPPO, 
termasuk juga dengan melindungi hak-hak mereka yang diakui secara internasional. 

f. Pendekatan Interdisiplin, koordinatif dan integratif (Interdisciplinary, Coordinated and 
Integrated Approach) 

Mengingat TPPO adalah permasalah multidisplin, TPPO meniscayakan kebijakan atas beragam 
isu terkoordinasi dan konsisten dengan tujuan pencegahan dan penanganan TPPO. Karena itu, 
rekomendasi atau rencana aksi perlu memastikan koordinasi antara instansi pemerintah yang termasuk 
LSM.

g. Pendekatan sesuai dengan bukti (Evidence-based approach)

Rekomendasi atau rencana aksi pencegahan dan penanganan TPPO harus didasarkan atas data, riset, 
serta proses peninjauan dan evaluasi yang reguler terhadap tindakan-tindakan penanganan TPPO.

h. Berkelanjutan (Sustainability) 

Rekomendasi atau rencana aksi tindak penanganan TPPO harus berkelanjutan dan bisa adaptif 
terhadap kondisi yang berubah-ubah. Berkelanjutan artinya koheren dalam praktik baik terkait waktu 
dan efisiensi. 

Berikut adalah contoh-contoh rekomendasi berdasarkan 6 kategori sesuai dengan kerangka yang ada di RAN 
TPPO serta Laporan Tahunan dan Lima Tahunan Gugus Tugas yakni:61

- Rekomendasi untuk Pencegahan TPPO dan Partisipasi anak

Dalam rangka meningkatkan strategi dan program pencegahan, perlu dilaksanakan tindakan-tindakan berikut: 

1. Mengamandemen atau mengadopsi legislasi, kebijakan dan program komprehensif untuk mencegah TPPO 
dan melindungi korban dari pengorbanan ulang (re-victimization), termasuk tindakan-tindakan untuk 
mempromosikan dan mendukung migrasi yang reguler untuk pekerjaan yang lebih baik dan bagi pemuda 
yang sudah bisa bekerja.

2. Memastikan sistem perlindungan anak nasional yang efektif dan partisipasi aktif anak-anak di dalam 
pengembangan tindakan-tindakan preventif.

3. Memastikan sinergi antara kebijakan publik terkait TPPO (migrasi, pencegahan kejahatan, pendidikan, 
pekerjaan, kesehatan, keamanan, non-diskriminasi, ekonomi pembangunan, perlindungan HAM, 
perlindungan anak, kesetaraan gender, dll).

4. Mengembangkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mengurangi kerentanan terhadap TPPO 
dengan menyelesaikan akar permasalahan, terutama yang memicu terjadinya TPPO dan potensi eksploitasi. 

5. Melaksanakan kebutuhan akan penilaian untuk mengevaluasi dampak evaluasi dari strategi-strategi dan 
program-program pencegahan.
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- Rekomendasi untuk Pengembangan norma hukum dan penegakan hukum 

1. Mengembangkan atau memperkuat kerangka hukum untuk memastikan bahwa mereka komprehensif dan 
koheren dengan aspirasi dan implementasi standar-standar internasional dan memperhatikan hak-hak 
korban.

•	 Memastikan bahwa TPPO adalah tindak pidana sesuai dengan UN Trafficking Protocol and 
memprioritaskan	prosekusi	TPPO	dibandingkan	dengan	kejahatan-kejahatan	lainnya;

•	 Memastikan kriminalisasi kejahatan terkait TPPO, seperti korupsi, pencucian uang, obstruksi keadilan 
dan partisipasi di kejahatan kelompok yang terstruktur.

•	 Memastikan bahwa hukuman dan sanksi layak dan proporsional terhadap beratnya kejahatan

•	 Memastikan hak-hak korban, termasuk hak-hak korban dan saksi akan perlindungan sebelum, selama 
dan setelah prosekusi kejahatan. 

•	 Mengembangkan teknik investigasi yang dipimpin oleh intelijen tanpa bergantung dengan testimoni 
korban dan memastikan implementasi prosedur peradilan untuk menghindari pengorbanan-ulang (re-
victimization), khususnya anak-anak, selama proses peradilan.

•	  

2. Memastikan pelaksanaan legislasi TPPO nasional (RAN TPPO), termasuk dengan mengeluarkan regulasi, 
sirkular atau pedoman administratif dan dengan memperkuat kapasitas praktisi peradilan pidana.  

3. Memastikan berdirinya instansi-instansi relevan, seperti unit polisi spesialis dan struktur peradilan spesialis.

- Rekomendasi untuk Rehabilitasi Kesehatan

1. Merespon kebutuhan medis, psikologis dan materi korban TPPO

2. Memberikan layanan fisik, psikis dan penyembuhan sosial korban TPPO

3. Menyediakan selter yang layak yang diadaptasikan pada kebutuhan korban TPPO

4. Menyediakan layanan atau organisasi spesialis atau pusat krisis spesialis yang mempunyai kapasitas untuk 
merespon kebutuhan korban TPPO

5. Memastikan bahwa layanan atau penyedia layanan spesialis didistribusikan dengan merata ke seluruh 
wilayah yang menjadi bagian dari jaringan, untuk memastikan referal yang efektif.

6. Memastikan bahwa pekerja sosial dan staf kesehatan spesialis telah terlatih secara layak dan komprehensif 
dalam hal TPPO (termasuk terkait legislasi, tindakan-tindakan untuk mencegah dan mengatasi TPPO).

7. Mempromosikan pembentukan jaringan spesialis untuk mendukung medis, psikis dan bantuan sosial bagi 
korban.

- Rekomendasi untuk Rehabilitasi Sosial, Repatriasi, dan Reintegrasi

1. Dukung organisasi dan agensi yang menyediakan transit yang aman dan bantuan reintegrasi.

2. Membangun kapasitas nasional untuk identifikasi, pengembalian, penilaian risiko dan reintegrasi korban 
TPPO, dengan pertimbangan khusus untuk kepentingan terbaik anak-anak, dan membangun kerjasama 
antara negara-negara tujuan, transit dan asal.

3. Memastikan agar repatriasi korban bisa diregulasi melalui perjanjian internasional dan bilateral antara 
negara-negara asal dan tujuan.
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4. Memastikan ada alokasi dana untuk mendukung program-program rehabilitasi sosial, repatriasi dan 
reintegrasi.

5. Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi korban-korban TPPO melalui peluang-peluang kerja, 
pendidikan dan pelatihan.

6. Memformulasikan kebijakan-kebijakan dan program-program kesehatan merata yang berdasarkan pada 
pendekatan HAM, responsif gender bagi korban-korban TPPO, sesuai dengan konvensi-konvensi HAM 
dan standar internasional lainnya.

- Rekomendasi untuk kerja sama dan koordinasi

Agar bisa meningkatkan kerja sama dan koordinasi di berbagai tingkat (sub-nasional, nasional maupun 
internasional), perlu dilaksanakan tindakan-tindakan berikut:

1. Mendirikan sistem atau mekanisme kerja sama dan koordinasi multidisiplin di antara para pemangku 
kebijakan, seperti instansi pemerintah (termasuk aparat penegak hukum, otoritas peradilan, inspektorat 
pekerja, imigrasi dan otoritas pencari suaka), LSM, penyedia layanan korban, instansi kesehatan, instansi 
perlindungan anak, serikat buruh, organisasi pekerja dan sektor swasta. 

2. Menggagas landasan hukum untuk kerja sama dan koordinasi internasional, termasuk promosi untuk 
perjanjian kerjasama.

3. Membangun atau memperkuat kapasitas nasional untuk ekstradisi, bantuan hukum timbal-balik, transfer 
orang yang dipenjara, investigasi gabungan, dan kerja sama internasional terkait konfiskasi.

4. Mempromosikan kerja sama formal dan informal, seperti membangun prosedur komunikasi, informasi dan 
pertukaran data.

5. Memastikan sinergi rekomendasi kebijakan dan bantuan teknis yang disediakan oleh organisasi internasional 
dan regional.

6. Memastikan pembagian kerja berdasarkan mandat organisasi dan kompetensi utama untuk menghindari 
duplikasi upaya yang tidak diperlukan dan untuk merasionalisasi kegiatan agar bisa efektif dalam pengeluaran.

7. Mempromosikan kerja sama dan program kolaboratif di antara organisasi internasional dan regional dalam 
mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dan program bersama.

D. Pedoman Membuat Daftar Pustaka
Daftar pustaka merupakan kumpulan referensi yang dirujuk untuk Laporan Asesmen Situasi TPPO. Daftar 
pustaka berisi daftar legislasi, buku, jurnal, laporan, berita, wawancara atau sumber lainnya yang digunakan 
dalam menyusun Laporan. Daftar Pustaka memperkuat legitimasi Laporan yang dihasilkan dan menghindarkan 
stigma plagiasi. Daftar Pustaka disebut juga sebagai referensi, rujukan, pranala atau sumber pustaka. Daftar 
pustaka umumnya terletak di halaman paling akhir dari sebuah karya ilmiah.

Berikut adalah sejumlah tautan yang memberikan pedoman detail terkait penulisan Daftar Pustaka: 

a. https://www.gramedia.com/best-seller/cara-menulis-daftar-pustaka/#5_Cara_menulis_daftar_pustaka_
dari_hasil_wawancara

Untuk contoh penulisan Daftar Pustaka, bisa merujuk pada daftar pustaka Buku Panduan Asesmen Situasi 
TPPO di bawah ini. 
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Tabel Legislasi dan Daftar Pustaka 

Instrumen dan Norma Internasional
Protokol Palermo: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx  

Konvensi ILO tentang Kerja Paksa: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/legaldocument/wcms_124556.pdf  

Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (1999) dapat diakses di : https://www.
ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182  

ICCPR: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  

CEDAW: https://ham.go.id/cedaw/ 

CRC  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

Protokol Optional untuk CRC https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/un_convention_on_the_
rights_of_the_child_1.pdf  

CMW https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx  

UNGP: https://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Buku-Saku-Panduan-UNGP-Bisnis-dan-HAM-2018.
pdf 

Protokol PBB Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara  https://kanimbatam.
kemenkumham.go.id/category/undang-undang/uu-no-15-tahun-2009-tentang-protokol-menentang-
penyelundupan-migran-melalui-darat-laut-dan-udara-melengkapi-konvensi-pbb-menentang-tindak-pidana-
transnasional-yang-terorganisasi 

Instrumen dan Norma Regional
ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), 2017, https://

asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ACTIP.pdf 

  ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2017, https://asean.
org/wp-content/uploads/2021/01/APA-FINAL.pdf 

Konsensus ASEAN tentang Pekerja Migran: https://asean.org/wp-content/uploads/2017/11/ASEAN-Consensus-
on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers1.pdf 

Legislasi Nasional
UU No. 35 Tahun 2014  tentang Perubahan atas  UU No.23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak https://

peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014 

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39849/uu-
no-21-tahun-2007 

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), https://peraturan.bpk.go.id/
Home/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017 
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UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 31 Tahun 2014 mengenai 
Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40178/uu-no-13-
tahun-2006

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-
39-tahun-1999 

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/45358/uu-no-37-tahun-1999

Peraturan Presiden (Perpres) No.69 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden No.22 tahun 
2021 tentang GT-PPTPPO https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165370/perpres-no-22-tahun-2021 

 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39140/uu-no-6-
tahun-2011 

Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayan an Terpadu Bagi Saksi 
dan/atau Korban TPPO, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4821

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, https://peraturan.bpk.go.id/
Home/Details/175276/pp-no-78-tahun-2021 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada 
Saksi Korban, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/70238/pp-no-7-tahun-2018 

Laporan-laporan TPPO
1. Laporan GT-PPTPPO 2015-2019

2. Laporan GT-PPTPPO 2018 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/38/2577/buku-laporan-gt-
pp-tppo-tahun-2018 

3. Laporan GT-PPTPPO 2016

4. Global Report on TIP, UNODC, 2020

5. US Trafficking in Persons Report, 2021

6. Laporan IOM tentang Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan; Studi pada Kabupaten 
Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan, 2020. 

7. IOM Report on Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in the Indonesian Fishing Industry, 
2016

8. IOM Report on Trafficking in Person in Batam District, Jakarta, 2016

9. IOM Report on Trafficking in Person in Sukabumi Districts, Jakarta, 2016
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Lampiran-lampiran
Lampiran A. 

Sumber Data Berdasarkan Klaster Penanganan TPPO di GT PPTPPO 
Pusat, Provinsi dan Kabupaten
 

Pusat Provinsi Kota/Kabupaten

PENCEGAHAN

Koordinator:

1. Deputi Bidang Perlindungan 
Hak Perempuan, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak http://www.
kemenpppa.g.id 

Anggota:

1. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, https://www.
kemdikbud.go.id/main/ 

2. Kementerian Luar Negeri https://
kemlu.go.id/portal/id

3. Kemendagri

https://www.kemendagri.go.id/ , 
http://litbang.kemendagri.go.id/

https://dukcapil.kemendagri.go.id

4. Kementerian Komunikasi dan 
Informatika

https://www.kominfo.go.id/,  
httphttps://twitter.com/
kemkominfo   

5. Kementerian Sosial,  https://
kemensos.go.id/

6. Pusat Data dan Informasi 
Kemensos:  https://pusdatin.
kemensos.go.id/

7. Kementerian Pariwisata

https://kemenparekraf.go.id

 

 

 

1. Dinas Pendidikan https://www.
kemdikbud.go.id/, http://disdik.
sumutprov.go.id/

https://dinaspendidikan.kepriprov.
go.id/

https://disdikbud.kaltaraprov.go.id/

2. Dinas Pariwisata

http://disbudpar.sumutprov.go.id/

http://dispar.kaltaraprov.go.id/

3. Dinas Pemuda dan Olah Raga

https://www.kemenpora.go.id/

http://dispora.kaltaraprov.go.id/

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (DPMD)

https://dpmpd.kaltimprov.go.id

http://dinaspmd.sumutprov.go.id/

https://pmddukcapil.kepriprov.
go.id

5. Dinas Koperasi dan UMKM 
https://www.kemenkopukm.go.id/

https://diskum.batam.go.id/

http://diskopukm.sumutprov.go.id/

6. Kanwil Kementerian Agama

7. SKPD Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana

8. Organisasi Perempuan (TP PKK, 
BKOW, Muslimat, Aisyiah, dll)

9. Media

10. PGRI

11. Dunia Usaha

12. LSM

1.  Dinas Pendidikan,

http://disdik.
pemkomedan.go.id/ 
, https://sdm.data.
kemdikbud.go.id/
index.php?r=instansi/
view&id=A27F296B-
7D68-4B85-A1EF-
213DB8D2F003  

2.  Dinas Pariwisata

3.  Dinas Pemuda dan 
Olah Raga

4.  SKPD Pemberdayaan 
Masyarakat

5.  SKPD Kependudukan 
dan Catatan Sipil

6.  SKPD Koperasi dan 
UMKM

7.  Kantor Kementerian 
Agama

8.  SKPD Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan Anak dan 
KB

9.  Organisasi Perempuan 
(TP PKK, BKOW, 
Muslimat, Aisyiah, dll)

10.  Media

11.  PGRI

12.  Dunia Usaha

13.  LSM

14.  Dan lain-lain
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PERLINDUNGAN/PENANGANAN 

Rehabilitasi kesehatan

Koordinator: Kementerian Kesehatan, 
http://p2p.kemkes.go.id/

Anggota:
1. Direktur Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian, Deputi Bidang 
Kesetaraan Gender, Deputi Bidang 
Perlindungan Hak Perempuan, 
Deputi Bidang Perlindungan 
Anak, KemenPPPA, https://www.
kemenppa.go.id/

2. Deputi Bidang Tumbuh Kembang 
Anak, Deputi Bidang Partisipasi 
Masyarakat, KemenKPPPA, https://
www.kemenpppa.go.id/ 

3. Kementerian Keuangan (Direktur 
Jenderal Anggaran),https://www.
kemenkeu.go.id/ 

4. Kemen PPN/Bappenas, https://
www.bappenas.go.id/id/ 

5. Pusat Jaminan Kesehatan Nasional, 
JKN, http://www.jkn.kemkes.go.id/ 

6. Pusat Kedokteran dan Kesehatan 
Kepolisian Republik Indonesia, 
https://corona.pusdokkes.polri.
go.id/ 

7. Pusat Pelayanan Terpadu Rumah 
Sakit Cipto Mangunkusumo,https://
rscm.co.id/ 

8. Ikatan Dokter Indonesia, http://
www.idionline.org/ 

9. Ikatan Bidan Indonesia

10. Ikatan Dokter Anak Indonesia

11. Persatuan Keluarga Berencana 
Indonesia, https://pkbi.or.id/

12. Persatuan Karya Dharma Kesehatan 
Indonesia (PERDHAKI), https://
perdhaki.org/ 

13. Persatuan Rumah Sakit Indonesia, 
https://persi.or.id/

14. Persatuan Perawat Nasional 
Indonesia. https://ppni-inna.org/

Rehabilitasi Kesehatan

1.  Dinas Kesehatan, http://dinkes.
sumutprov.go.id/

2.  Biro Kesra Setda

https://kesra.kaltaraprov.go.id/ 

3.  SKPD KB Provinsi

4.  Kepala KKP Pelabuhan

5.  BKKBN

6.  Fakultas Kedokteran dan 
Kesehatan Masyarakat

7.  Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

8.  Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

9.  Dunia Usaha

10.  LSM terkait

11.  Dan lain-lain

Rehabilitasi Kesehatan

1.  Dinas Kesehatan

2.  Kesra Setda

3.  Bagian KB pada SKPD 
KB

4.  IDI

5.  IBI

6.  Dunia Usaha

7.  LSM terkait

8.  Dan lain-lain
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Rehabilitas Sosial, Pemulangan dan 
Reintegrasi
1.   Koordinator: Kementerian Sosial 

melalui Direktur Rehabilitasi 
Sosial Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang

2.   BNP2TKI /BP2MI, https://bp2mi.
go.id/

3    Kemenko PMK, https://www.
kemenkopmk.go.id/ 

4.   Kemenlu, https://peduliwni.kemlu.
go.id/beranda.html 

5.   BAPPENAS, https://www.bappenas.
go.id/id/ 

6.   Kementerian Perhubungan, http://
www.dephub.go.id/ 

7.   Kemendagri, https://www.
kemendagri.go.id/ 

8.   Kemenaker, https://kemnaker.go.id/ 
9.   Kementerian Pertanian, https://

www.pertanian.go.id/ 
10. Baharkam POLRI
11. KemenPPPA, https://www.

kemenpppa.go.id/ 
12. BNP2TKI
13. Himpunan Psikologi Indonesia, 

https://himpsi.or.id/
14. Bandung Wangi, https://databank-

kpap.jakarta.go.id/daftar-cso-mitra/
detail/17-bandung-wangi-yayasan-
perkumpulan-bandung-wangi-

15. APJATI, https://www.apjati.id/
16. Yayasan Kabar Bumi
17. Yayasan Kesejahteraan Anak 

Indonesia, http://www.ykai.net/
18. Kemensos RI
19. Dirjen Imigrasi, Kemenkumham
20. Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah.

Rehabilitas Sosial, Pemulangan dan 
Reintegrasi

1.   Dinas Sosial

2.   Dinas Perhubungan

3.   Kepolisian Daerah

4.   Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

5.  Kanwil Kementerian Agama

6.   Dinas Koperasi dan UMKM

7.  LK3

8.   Fakultas Psikologi

9.   Ikatan Psikolog

10. Organisasi Keagamaan

11. BP3TKI

12. Dunia Usaha

13. LSM terkait

14. Dan lain-lain

Rehabilitasi Sosial, 
Pemulangan dan 
Reintegrasi

1.   Dinas Sosial

2.   Dinas Perhubungan

3.   Kepolisian Resort

4.   Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

5.   Kantor Kementerian 
Agama

6.   Dinas Koperasi dan 
UMKM

7.  LK3

8.  Organisasi Keagamaan

9.  Dunia Usaha

10. LSM terkait

11. Dan lain-lain
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PENEGAKAN HUKUM

Pengembangan Norma Hukum

1. Koordinator: Kementerian Hukum 
dan HAM

2. Kementerian Luar Negeri

3.  Kementerian Komunikasi dan 
Informatika,

4. Kementerian Sosial, dan

5. Kementerian Pariwisata

Pengembangan Norma Hukum

1.   Koord.Biro Hukum Sekretariat 
Daerah Provinsi

2.   Kanwil Kementerian Hukum dan 
HAM

3.   Direktur Reskrim yang menangani 
Renakta Polda

4.   Kejaksaan Tinggi

5.   Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

6.   Satuan Polisi Pamong Praja

7.   Kantor Imigrasi

8.   Peradi

9.   IKAHI

10. Dunia Usaha

11. Fakultas Hukum di Perguruan 
Tinggi

12. LBH dan LSM terkait

13. Dan lain-lain

Pengembangan Norma 
Hukum dan Penegakan 
Hukum

1.  Koord.Biro Hukum 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten/Kota

1.   Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah

2.  Kepala Satuan Reskrim 
yang menangani 
Unit Perlindungan 
Perempuan dan Anak

3.  Asisten Pidana Umum/ 
Asisten Pidana Khusus 
pada Kejaksaan Negeri

4.   Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi

5.  Kepala Bagian/Bidang 
pada Satuan Polisi 
Pamong Praja

6.  Dunia Usaha

7.  LBH

8.  LSM terkait

9.  dan lain-lain
Penegakan Hukum

1. Koordinator: Kepolisian Republik 
Indonesia

2. Kejaksaan Agung

3. Mahkamah Agung

4. PERADI,

5. LPSK

6. Kementerian Hukum dan HAM

 

Penegakan Hukum

1.   POLDA,

2.   Direktur Reskrim yang menangani 
Renakta Polda

3.   Kejaksaan Tinggi

4.   Pengadilan Tinggi

5.   Satuan Polisi Pamong Praja

6.   Kantor Imigrasi

7.   Peradi

8.   IKAHI

9.   LBH dan LSM terkait

10. Dan lain-lain
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KERJASAMA DAN KOORDINASI

1. Koordinator: Kementerian 
Ketenagakerjaan

2. Kementerian Koordinator Bidang 
PMK

3. KemenPPPA

4. Kementerian Dalam Negeri (Ditjen 
Bangda), https://bangda.kemendagri.
go.id/

5. Kemensos

6. Polri

7. BNP2TKI,

8. KemenkumHAM

9. Kejaksaan Agung

10. Kementerian Kesehatan.

1. Biro Kerjasama Sekretariat 
Daerah

2. Bagian pada Biro Kerjasama

3. Biro Keuangan/Dinas Keuangan

4. 4. Bappeda

5. 5. Badan Penelitian dan 
Pengembangan

6. 6. SKPD Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak 
dan KB

7. Pusat –Pusat Studi pada 
Perguruan Tinggi

8. Lembaga Riset

9. LSM.

10. Dan lain-lain

1.  Biro Kerjasama 
Sekretariat Daerah

2.  Bagian Kerjasama

3.  Sub Bagian pada Bagian 
Keuangan

4.  Dinas Keuangan

5.  Bappeda

6.  SKPD Pemberdayaan 
Perempuan 
Perlindungan Anak KB

7.  Lembaga-lembaga riset

8.  LSM

9.  Dan lain-lain

Lembaga Negara:

Komnas HAM, https://www.komnasham.go.id/ 

Komnas Perempuan, https://www.komnasperempuan.go.id/ 

KPAI Komnas Anak, https://www.kpai.go.id/

LPSK, https://lpsk.go.id/home 

Ombusman, https://ombudsman.go.id/ 

Organisasi Internasional dan Negara Mitra: 

IOM,    https://indonesia.iom.int/ 

UNODC: https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/indonesia/index.html

ILO Indonesia: https://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/ 

Laporan TPPO Amerika, : https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ 

ASEAN-Australia Counter Trafficking, https://www.aseanact.org/ 

Nexus Institute, https://nexusinstitute.net/ 

Organisasi Kawasan:

ASEAN, https://asean.org
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Komisi HAM Antar Pemerintah ASEN (AICHR), https://aichr.org/ 

Sekretaris nasional ASEAN, http://setnas-asean.id/en

Sumber-Sumber TPPO di Kawasan Asia Pacific

Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process) : 
https://www.baliprocess.net/

ASEAN Regional Forum, https://aseanregionalforum.asean.org/ 

Organisasi Masyarakat Sipil:

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), https://sbmi.or.id/ 

Migrant Care, https://migrantcare.net/ 

Jaringan Buruh Migran Indonesia,  http://www.jaringanburuhmigran.org/p/tentang-jbm.html

ECPAT Indonesia, https://ecpatindonesia.org/

Rumah Faye, https://rumahfaye.or.id/id/ 

Database:

Rujukan UU, Peraturan dan Kebijakan, Kementerian Hukum dan HAM RI https://peraturan.go.id/uu.html 

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), SIMFONI PPA, https://kekerasan.
kemenpppa.go.id

Organisasi Pemerintah Lainnya:

Satgas 115, https://www.satgas115.id/ 
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Lampiran B. 
Contoh Informed Consent:

LEMBAR INFORMED CONSENT

(PERSETUJUAN RESPONDEN)

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama     :

Alamat   :

Sudah mendengarkan dan mengerti maksud dan tujuan penelitian ini dan menyatakan bersedia dengan 
sukarela dan tanpa paksaan menjadi responden dari penelitian:

Nama     :

Instansi :

Dengan judul “Laporan Asesmen Situasi TPPO”.

                                                                                          Jakarta, 20 Oktober 2021

Peneliti                                                                                Responden

( xxxxxxx )                                                                           ( xxxxxxx )
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Catatan Akhir

1 IOM, Glossary on Migration ( Jenewa, 2019) sebagaimana dikutip dari Pedoman untuk Para Perekrut Tenaga 
Kerja Mengenai Perekrutan Etis, Kerja Layak dan Akses terhadap Pemulihan Hak bagi Pekerja Rumah Tangga 
mMigran,  IOM dan IRIS, 2021, dan dapat diakses di: https://indonesia.iom.int/sites/indonesia/files/publication/
Pedoman%20untuk%20Para%20Perekrut%20Tenaga%20Kerja_IOM%20IRIS.pdf 

2 Ibid.

3 Laporan Kinerja GT-PPTPO Tahun 2015-2019 tahun 2021 memperkirakan terdapat 6 juta PMI yang saat ini 
sedang bekerja di luar negeri. Laporan TPPO Amerika Serikat (2021, 292) memperkirakan 6-8 juta WNI bekerja 
di luar negeri, dan sebagiannya bekerja di sektor domestik. Dua juta diantara diperkirakan tidak terdokumentasi. 

4 Negara Pihak (state party) adalah suatu negara yang telah menyatakan terikat pada perjanjian internasional yang 
telah berlaku.

5 Lihat status ratifikasi Indonesia ditautan: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en dan https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY& 
mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18 

6 Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2009 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38586/uu-no-5-
tahun-2009 

7 International labour standards in Indonesia and Timor-Leste https://www.ilo.org/jakarta/areasofwork/
international-labour-standards/lang--en/index.htm

8 Protokol Palermo dapat diakses di: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
protocoltraffickinginpersons.aspx 

9 Status ratifikasi dapat dilihat di: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_
COUNTRY_ID:102938 

10 Konvensi ILO tentang Kerja Paksa dapat diakses di: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124556.pdf 

11 ICCPR dalam Bahasa Inggris dapat di akses di: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

12 CEDAW dapat diakses di: https://ham.go.id/cedaw/

13 Protokol Optional untuk CRD dapat dilihat di https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/un_
convention_on_the_rights_of_the_child_1.pdf 

14 Konvensi ini dapat dilihat di https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx 

15 Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (1999) dapat diakses di : https://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182 

16 Buku Panduan UNGP dapat diakses di: https://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Buku-Saku-
Panduan-UNGP-Bisnis-dan-HAM-2018.pdf 

17 Buku Panduan Bisnis dan HAM dapat diakses di https://infid.org/news/read/ungps-bhr-mengenal-lebih-jauh 

18 RANHAM 2021-2025 dapat dilihat di https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60f147b38f70e/
pengaturan-bisnis-dan-ham-dalam-ranham-dinilai-masih-jauh-dari-harapan/ 

19 ASEAN, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2017, https://
asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ACTIP.pdf

20 ASEAN, ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2017, 
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/APA-FINAL.pdf
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21 Konsensus ASEAN tentang Pekerja Migran: https://asean.org/wp-content/uploads/2017/11/ASEAN-
Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers1.pdf 

22 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/39849 

23 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diakses di: https://pih.kemlu.go.id/files/
UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf . Sementara UU No. 35 Tahun 2014 dapat diakses di: ttps://
peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014   

24 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Kerja Migran dapat diakses di: https://www.ilo.org/dyn/natlex/
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