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PENGANTAR

International Organization for Migration (IOM) mencatat jutaan orang diperdagangkan di seluruh dunia setiap tahunnya. 
Situasi pandemi COVID-19 juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang di mana 
pelaku banyak menggunakan teknologi informasi dalam merekrut korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak mencatat kenaikan jumlah kasus perdagangan orang dari 213 kasus pada tahun 2019 menjadi 
400 kasus di tahun 2020 atau 50% lebih tinggi. IOM Indonesia juga melihat adanya kenaikan jumlah anak-anak yang 
menjadi korban perdagangan orang pada tahun 2020 di mana 80% dari seluruh total kasus adalah korban perdagangan 
anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

Selain itu, laporan penelitian IOM Indonesia yang dilakukan di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara 
Timur pada tahun 2019, menunjukkan bahwa norma sosial dan stigma juga dapat menjadi penyebab kerentanan 
terhadap tindak pidana perdagangan orang dan menjadi halangan terhadap reintegrasi bagi penyintas perdagangan 
orang.1 

Di sisi lain, pemberitaan media massa tentang kasus perdagangan orang masih belum memperhatikan aspek penderitaan 
yang diderita korban. Hasil observasi IOM Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa peliputan 
media terhadap kasus perdagangan orang masih sangat sedikit dan belum mengadopsi prinsip perlindungan korban, 
seperti menampilkan wajah korban, nama, dan alamat. Sebaliknya, media cenderung menyamarkan identitas pelaku 
tindak pidana saat melakukan pemberitaan. 

Model reportase seperti ini dapat menempatkan korban dalam situasi bahaya, dan menambah kerentanan korban 
terhadap berbagai hal, mulai dari stigma, trauma, dan diskriminasi. Ketakutan korban terhadap tereksposnya kasus 
dan identitasnya dapat menjadi faktor pendorong korban tidak mau melaporkan kasus yang dialami kepada petugas 
berwajib atau bahkan tidak bersedia mengakses layanan rehabilitasi guna mendukung proses pemulihan trauma yang 
korban alami.

Ditemukan juga pemberitaan media yang menggunakan diksi tidak ramah pada korban sehingga berita yang dihasilkan 
cenderung bias, tidak sensitif terhadap perasaan korban dan tidak berpihak pada nilai keadilan dari perspektif korban. Hal 
ini disebabkan kurangnya informasi dan pemahaman jurnalis mengenai perdagangan orang, prinsip perlindungan korban, 
dan konsep keadilan berperspektif gender. Situasi ini mempengaruhi cara pandang jurnalis dalam mempersepsikan isu 
perdagangan orang dalam karya jurnalistik. Oleh karena itu, jurnalis harus memiliki perspektif korban dalam penulisan 
berita.

Mahasiswa jurnalistik dan lembaga pers mahasiswa memiliki peran kunci dalam upaya mencegah stigma pada korban 
perdagangan orang di media. Selain itu, mahasiswa jurnalistik dan lembaga pers mahasiswa juga dapat memainkan 
peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk anak-anak dan pemuda tentang permasalahan 
perdagangan orang melalui berbagai macam kanal media sosial, mengarusutamakan pendekatan yang sadar akan 
norma dan stigma sosial dalam pencegahan perdagangan orang di Indonesia.

IOM Indonesia, bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) 
selaku Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, berkomitmen untuk mengimplementasikan sebuah 
program bertajuk “Memetakan Stigma untuk Pencegahan dan Peningkatan Layanan Berbasis Kajian Perdagangan 
Orang” atau “Assessing Stigma for Prevention, Improved Response and Evidence Base (ASPIRE)” di Indonesia. Program ini 
bertujuan untuk membagun pendekatan yang sadar akan stigma dan norma sosial untuk memperkuat dan meningkatkan 
kapasitas para aktor kunci di level struktural maupun nasional dalam mencegah dan menangani tindakan eksploitasi dan 
perdagangan orang di Indonesia.

Menyikapi kebutuhan tersebut di atas, IOM Indonesia mengembangkan Materi Pelatihan Pencegahan dan Penanganan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Mahasiswa Jurnalistik: Kampanye Pelaporan Jurnalistik Berbasis Korban pada 
Kasus Perdagangan Orang. Materi pelatihan ini akan digunakan sebagai bahan/metode pelatihan bagi pemuda secara 
umum, mahasiswa jurnalistik, dan lembaga pers mahasiswa.
1 International Organisation for Migration (IOM), 2021.The Tradition of Toil: The interplay of social norms and stigma in relation to human trafficking in Indonesia. 

Case study: West Sumba and Southwest Sumba.
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Rancangan Pelatihan
Pelatihan ini dirancang untuk disampaikan secara daring dengan maksimal peserta berjumlah 25 orang agar proses 
pelatihan berjalan dengan efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Materi pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya IOM dan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesadaran 
mahasiswa jurnalistik, pers mahasiswa dan pemuda secara umum. Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan peserta 
dapat menerapkan metode pelaporan berita yang berbasis korban, terutama dalam menulis/meliput isu perdagangan 
orang.

Materi pelatihan ini terdiri atas delapan (8) materi pembahasan, meliputi:
1. Gambaran Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
2. Memahami kondisi korban TPPO
3. Prinsip-prinsip dasar dalam peliputan berita pada kasus TPPO dan bekerja dengan korban TPPO
4. Advokasi dan kampanye pencegahan dan penanganan TPPO di media sosial
5. Pembuatan berita pencegahan dan penanganan TPPO
6. Pembuatan video jurnalistik berbasis korban pada kasus TPPO
7. Menyusun perecanaan reportase pada kasus TPPO
8. Menyusun outline dan mini proposal peliputan.

Pemateri dapat memilih untuk mengembangkan dan menyederhanakan setiap sub-materi pembahasan pada panduan 
ini berdasarkan tujuan dan durasi pelatihan yang dibutuhkan pada saat pelatihan.

Tujuan Pelatihan
Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kesadaran mahasiswa jurnalistik dan lembaga pers mahasiswa tentang perdagangan orang.
2. Meningkatkan kapasitas mahasiswa jurnalistik dan lembaga pers mahasiswa dalam peliputan kasus perdagangan 

orang dengan pendekatan sadar akan norma dan stigma sosial.
3. Mendorong partisipasi mahasiswa jurnalistik dan lembaga pers mahasiswa dalam mendukung upaya pemerintah 

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk anak dan pemuda tentang kasus perdagangan orang.

Target Peserta Pelatihan
Pelatihan ini ditujukan kepada pemuda secara umum, mahasiswa jurnalistik, dan lembaga pers mahasiswa guna 
membekali mereka dalam menulis dan mengkampanyekan pencegahan dan penanganan TPPO.

Durasi Pelatihan
Pelatihan dilakukan selama 3 hari atau selama 18 jam. Sebelum melakukan pelatihan, peserta diwajibkan telah 
membaca buku Panduan Jurnalis: Kampanye Pelaporan Jurnalistik Berbasis Korban Pada Kasus Perdagangan Orang: 
https://indonesia.iom.int/sites/indonesia/files/publication/Kampanye%20Pelaporan%20Jurnalistik%20-%20ASPIRE.pd

Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode paparan dan diskusi kelompok guna membangun interaksi konstruktif antar 
peserta. Pelatihan juga dilengkapi dengan permainan, presentasi, simulasi, pemutaran video dan berbagai pendekatan 
kreatif lainnya. 

Metode pelatihan didasarkan pada prinsip bahwa peserta dan fasilitator memiliki kedudukan yang setara selama proses 
pelatihan berlangsung, yang mana fasilitator hanya berperan sebagai pengarah. Peserta dan pelatih saling belajar satu 
sama lain melalui diskusi terbuka dan berbagi pengalaman.

Pelatihan juga menghadirkan pembicara yang akan memaparkan keahliannya di bidang pencegahan dan penanganan 
TPPO dan jurnalistik.
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Alat Penunjang Pelatihan
Alat penunjang yang dapat digunakan dalam pelatihan, antara lain:

1. Laptop untuk pemaparan
2. Aplikasi pelatihan daring: Zoom
3. Aplikasi pendukung lainnya: Zoom poll survey, www.proprofsgames.com, kahoot.it, survey monkey

Alat Evaluasi
Pelatihan ini menggunakan alat evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta tentang pengertian TPPO, prinsip 
umum pemberitaan kasus TPPO dan pelaksanaan teknis kegiatan di mana para peserta akan menerima kuesioner 
pra dan dan pasca pelatihan untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta tentang materi yang diberikan selama 
proses pelatihan, seperti TPPO dan prinsip umum dalam pemberitaan kasus TPPO. Selain itu, peserta akan menerima 
kuesioner masukan, aduan, dan kesan pelatihan untuk mengetahui kekurangan, hal yang perlu dievaluasi, dan praktik 
baik selama pelatihan.
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MATERI 1
GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Pada sesi ini, peserta akan akan mendapatkan materi tentang gambaran umum TPPO, seperti sejarah, definisi (indikator, 
elemen, faktor penarik dan pendorong, dan dampak), kasus TPPO di dalam dan luar negeri, serta dimensi gender 
dalam TPPO. Selain itu, peserta akan dibekali dengan materi tentang kerangka hukum nasional dan internasional dalam 
pencegahan dan penanganan TPPO.

Modus dan Bentuk Eksploitasi pada Kasus TPPO
Indonesia memiliki sejarah panjang perdagangan orang yang dapat ditelusuri dari praktik perbudakan di masa kolonial. 
Hingga saat ini, kejahatan perdagangan orang masih tetap terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut ini merupakan modus 
operandi dan bentuk eksploitasi TPPO yang paling sering ditemukan, yaitu :2

1. Eksploitasi seksual
2. Pengantis pesanan
3. Eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan
4. Eksploitasi anak
5. Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia
6. Eksploitasi berupa transplantasi organ

Kerangka Hukum Nasional dan Internasional
Dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, perdagangan orang diatur baik dalam kerangka hukum nasional 
dan internasional. Di Indonesia, perdagangan orang diatur melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Perdagangan Orang. Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut: 

“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” (Pasal 1 ayat 1 UU No 21/2007).

Di tingkat internasional, terdapat Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya 
Perempuan dan Anak. Aturan ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional 
Terorganisir, atau yang dikenal dengan Protokol Palermo. Adapun di tingkat regional, perdagangan orang diatur dalam 
Konvensi ASEAN melawan Perdagangan Orang (ACTIP). Kedua instrumen ini mendefinisikan perdagangan orang 
sebagai rangkaian proses dari tindakan, cara untuk tujuan eksploitasi.

Elemen dan Indikator TPPO
Berdasarkan kerangka hukum nasional dan internasional, perdagangan orang memiliki tiga elemen utama, yaitu:

1. Tindakan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan.
2. Cara: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
3. Tujuan: eksploitasi tenaga, seksual, perbudakan, berupa perbudakan, penjualan organ tubuh, adopsi illegal

Namun, jika korban masih berusia anak-anak (di bawah 18 tahun) maka terpenuhinya elemen ‘proses’ dan elemen 
‘tujuan’ saja sudah cukup untuk mengkategorikan anak sebagai korban TPPO, sementara elemen ‘cara’ dapat diabaikan.3 

Faktor-faktor yang Berkontribusi pada Kasus TPPO
Salah satu faktor yang berkontribusi pada kasus TPPO yaitu masih lemahnya proses pengegakan hukum di Indonesia. 
2 International Organisation for Migration (IOM), 2021. Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3 International Organisation for Migration (IOM), 2019. Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.
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Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2020 yang dirilis oleh Pemerintah Amerika Serikat menujukkan 
adanya penurunan angka putusan dan penuntutan kasus TPPO selama dua tahun berturut-turut. 
Selain itu, Kasus TPPO juga erat berkaitan dengan proses migrasi, baik migrasi antar wilayah di dalam negeri, hingga 
migrasi lintas negara. Permintaan pasar kerja atas suplai tenaga kerja dari desa ke kota, dan dari Indonesia ke luar negeri 
juga menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk bermigrasi.  Minimnya pengetahuan terhadap migrasi yang aman 
dan teratur, juga dapat berkontribusi memfasilitasi sindikat perdagangan orang beroperasi di Indonesia.

Dampak TPPO
Dampak yang dialami korban mulai dari kerugian secara materiil hingga non-materiil, termasuk kerugian fisik, trauma, 
stigma terhadap korban di masyarakat, hingga kematian. Selain itu, keluarga korban juga menerima dampak dari kasus 
TPPO, mulai dari menerima kekerasan dan ancaman dari pelaku, kehilangan anggota keluarga, dampak sosial dari 
masyarakat, serta menaggung kerugian materiil.

Dampak TPPO juga dapat dialami oleh masyarakat, seperti jaringan kejahatan yang mengancam generasi muda dan 
anak, munculnya berbagai bentuk kejahatan lain (narkoba, pencucian uang), perubahan dinamika sosial di masyarakat, 
serta ketakutan berlebih terhadap penggunaan jejaring digital.

Dimensi Gender pada Kasus TPPO
Pada tahun 2017, The Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) menerbitkan Issue Brief 04 
perihal Dimensi Gender pada Kasus TPPO. Dalam laporannya, ICAT menyebutkan mayoritas korban TPPO secara 
global merupakan perempuan dan anak perempuan dengan persentase 71%, dengan bentuk eksploitasi seksual. 
Sedangkan laki-laki dan anak laki-laki yang menjadi korban TPPO mengalami peningkatan dari 16% pada tahun 2004 
menjadi 29% di tahun 2014. Mayoritas dari mereka menjadi korban kerja paksa dan transplantasi organ.

Selain itu, TPPO juga secara tidak proporsional memengaruhi perempuan dan anak perempuan. Berikut ini merupakan 
beberapa akar penyebab dan faktor risiko, antara lain:
1. Ketidaksetaraan gender.
2. Kekerasan berbasis gender.
3. Peraturan atau undang-undang yang dikriminatif terhadap salah satu gender.
4. Konflik, pasca konflik dan krisis kemanusiaan.

Sedangkan, pendekatan gender pada korban laki-laki dan anak laki-laki masih sangat minim, akhirnya berdampak pada 
gagalnya memahami kebutuhan korban. Stereotipe gender juga dapat memengaruhi dalam mengidentifikasi korban 
TPPO laki-laki dan anak laki-laki, serta menghambat korban dalam mengakses layanan dan perlindungan. Konstruksi 
maskulinitas juga berdampak pada keengganan korban laki-laki dan anak laki untuk mengakui bahwa mereka adalah 
korban.

Berdasarkan penelitian IOM Indonesia tentang Keterkaitan Norma Sosial dan Stigma dengan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur4 , norma sosial berbasis gender berperan penting 
dalam memahami pilihan dan dampak dari migrasi perempuan.

Sebagai contoh, posisi sekunder perempuan dalam keluarga, serta struktur patriarki mendukung pola pengambilan 
keputusan yang tidak seimbang. Berbagai oknum, termasuk suami, para anggota keluarga lain dan Lembaga pemerintah 
memiliki kendali atas pilihan-pilihan migrasi perempuan. Hal-hal tersebut berakibat pada risiko migrasi ketika perempuan 
harus menempuh jalur-jalur migrasi untuk mendapatkan izin ke luar negeri, dan juga ketika mereka kembali ke keluarga 
dan masyarakat, serta menghadapi konsekuensi yang timbul dari pilihan mereka untuk bermigrasi.

Tujuan Pembelajaran
1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang sejarah dan definisi TPPO
2. Memiliki pemahaman tentang sebaran  kasus-kasus TPPO di dalam dan di luar negeri
3. Peserta memahami dimensi gender dalam TPPO
4. Peserta memahami kerangka hukum nasional dan internasional tentang pencegahan dan penanganan TPPO

4 International Organisation for Migration (IOM), 2021. The Tradition of Toil. The Interplay of Social Norms and Stigma in Relation to Human Trafficking in Indonesia. 
Case Study: West Sumba and Southwest Sumba.
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Materi
1. Sejarah TPPO 
2. Definisi TPPO (indikator, elemen, faktor penarik dan pendorong, dampak, keterkaitan TPPO dengan tindak pidana lain)
3. Sebaran kasus TPPO di dalam dan di luar negeri
4. Dimensi gender dalam TPPO
5. Kerangka hukum nasional dan internasional tentang pencegahan dan penanganan TPPO

Metode Penyampaian
1. Paparan
2. Diskusi

Durasi
3 jam atau 180 menit

Rekomendasi Bacaan
1. Materi presentasi narasumber (Kemen PPPA, Migrant Care, dan IOM). https://s.id/MateriTPPO 
2. Panduan jurnalis: Kampanye pelaporan jurnalistik berbasis korban pada kasus perdagangan orang. 
   https://indonesia.iom.int/resources/guideline-journalists-promoting-victim-based-journalistic-reporting-trafficking-

persons-cases 
3. Panduan Penanganan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. https://indonesia.iom.int/resources/handbook-service-

mechanisms-witnesses-and/or-victims-trafficking-persons-indonesia  
4. The Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT). The Gender Dimension of Human 

Trafficking Issue Brief 04 Tahun 2017: https://icat.un.org/sites/default/files/publications/icat-ib-04-v.1.pdf 
5. The Tradition of Toil. The Interplay of Social Norms and Stigma in Relation to Human Trafficking in Indonesia. Case 

Study: West Sumba and Southwest Sumba. https://indonesia.iom.int/resources/tradition-toil-interplay-social-norms-and-
stigma-relation-human-trafficking-indonesia 

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional 
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.
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MATERI 2
MEMAHAMI KONDISI KORBAN TPPO 

Pada sesi ini, peserta akan mendapatkan materi tentang penanganan kasus TPPO dari lembaga pendamping korban, 
serta mendengarkan suara penyintas TPPO. Dalam melakukan liputan TPPO, jurnalis mesti memahami konteks dan 
persoalan secara utuh. Selain itu, jurnalis mesti juga memperhatikan risiko keselamatan dan kerentanan korban. Hal ini 
penting supaya kerja-kerja jurnalistik tidak justru menyebabkan korban tereksploitasi, semakin terdiskriminasi, bahkan 
memicu munculnya kekerasan baru.

Pada sesi ini, penyintas atau pendamping korban TPPO akan memberikan testimoni terkait proses penyintas dari awal 
hingga mereka dapat berdaya, sekaligus harapan mereka di masa depan.

Restitusi dan Rehabilitasi
Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap korban TPPO 
berhak memperoleh restitusi5 dan rehabilitasi6 karena telah mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, dan/atau 
mental. Restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah ganti rugi yang diberikan 
oleh korban atau ahli warisnya oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Restitusi diberikan berupa ganti rugi atas7 :
a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
b. Penderitaan; 
c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Sedangkan, rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No, 27 Tahun 2007 adalah hak yang wajib 
diperoleh korban TPPO. Bentuk rehabilitasi bisa berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan 
reintegrasi sosial dari pemerintah.

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan terhadap korban TPPO, 
meliputi:8  
1. Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia 
2. Persetujuan korban
3. Non iskriminasi 
4. Hak atas Kkerahasian dan privasi
5. Penentuan asib Sendiri dan Paprtisipasi
6. Penanganan dan erawatan Sescara ndividu
7. Perawatan Bberkelanjutan yang komprehensif
8. Pendistribusian layanan secara adil
9. Kepentingan terbaik bagi anak

Kerja Jurnalistik dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO
Pemberitaan tentang kasus TPPO oleh media penting dilakukan sebagai salah satu upaya penyadaran publik agar lebih 
waspada terhadap kejahatan ini. Namun, cara liputan dan penyajian berita yang salah justru akan menyebabkan korban 
semakin menderita bahkan bisa terancam keselamatannya. Oleh karena itu, jurnalis harus memiliki pemahaman yang 
kuat mengenai kondisi korban, serta cara yang perlu dilakukan supaya pemberitaan bisa membuat kondisi korban lebih 
baik sekaligus mendorong publik untuk mendukung korban.

5 Pasal 48 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6 Pasal 51 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7 Pasal 48 Ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8 International Organisation for Migration (IOM), 2019. Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.
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Berikut ini merupakan beberapa prinsip utama yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh jurnalis dalam peliputan kasus 
TPPO, meliputi:
1. Deskripsi yang adil tentang perempuan dan laki-laki melalui penghapusan stereotip dan stigmatisasi. Pemberitaan 

mengenai korban perdagangan orang mesti dilakukan dengan menghindari segala bentuk stereotip dan stigmatisasi. 
Selain itu, setiap jurnalis perlu menggunakan istilah dan diksi yang tepat dalam menggambarkan korban dan kasus. 
Sebab, pilihan kata yang kurang tepat dan peka dapat merugikan korban. 

2. Menghindari generalisasi dalam penyajian berita. Sebab setiap individu memiliki pengalaman dan kerentanan yang 
berbeda. 

3. Mematuhi kode etik jurnalistik. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip umum dalam kode etik jurnalistik sebagai 
panduan jurnalis dalam melakukan liputan, antara lain prinsip independen, akurat, seimbang, netral, tidak melecehkan 
korban, tidak diskriminasi, melindungi keselamatan korban termasuk menjaga identitas dan kerahasiaan korban. 
Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini bisa menyebabkan liputan atau pemberitaan TPPO justru akan menyebabkan 
korban menderita bahkan terancam keselamatannya.

4. Menjunjung tinggi etika dan prinsip mekanisme dan pengumpulan serta pelaporan data untuk perlindungan data 
korban.

5. Menjaga prinsip perlindungan dan mempertimbangkan risiko keamanan dan keselamatan pelapor/korban. 
6. Mengenali tingkat kerentanan korban dan sumber lain. Sebab setiap korban dan/atau saksi memiliki kerentanan 

tertentu, dari tingkat individu hingga keluarga/rumah tangga, komunitas/sosial dan tingkat struktural. Maka, setiap 
jurnalis sebaiknya mengawal proses peliputan dengan mengidentifikasi kerentanan korban dan menangani beberapa 
masalah utama yang mungkin diliput sebelum melakukan proses peliputan. 

7. Mempromosikan hak-hak korban dan memenuhi kebutuhan khusus dan perlindungan anak korban. Media memiliki 
peran penting dalam mendukung pemenuhan hak korban. Itu sebabnya setiap jurnalis disarankan untuk mengadvokasi 
pemenuhan hak korban dalam pemberitaan TPPO. Tindakan khusus dan layanan perlindungan harus diberikan saat 
menangani korban di bawah umur atau informan anak.

Tujuan Pembelajaran
1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang penanganan saksi dan/atau korban TPPO.
2. Meningkatkan pemahaman peserta tentang rehabilitasi dan reintegrasi bagi saksi dan/atau korban TPPO.
3. Menumbuhkan empati pada penyintas TPPO.

Materi
1. Pendampingan saksi dan/korban TPPO.
2. Hak-hak korban TPPO.
3. Penanganan saksi dan/atau korban TPPO.
4. Rehabilitasi dan reintegrasi  bagi saksi dan/atau korban TPPO.

Metode Penyampaian
1. Paparan lembaga pendamping korban TPPO.
2. Testimoni penyintas TPPO.

Durasi 
1,5 jam atau 90 menit .

Rekomendasi Bacaan
1. Materi presentasi narasumber (Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak 

– UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan INAATA Mutiara Maluku). https://s.id/MateriTPPO 
2. Panduan jurnalis: Kampanye pelaporan jurnalistik berbasis korban pada kasus perdagangan orang. https://indonesia.

iom.int/resources/guideline-journalists-promoting-victim-based-journalistic-reporting-trafficking-persons-cases 
3. Panduan mekanisme pelayanan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. KPPPA dan IOM. 

https://indonesia.iom.int/resources/handbook-service-mechanisms-witnesses-and/or-victims-trafficking-persons-indonesia 
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang.
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MATERI 3
PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM PELIPUTAN BERITA 

PADA KASUS TPPO DAN BEKERJA DENGAN 
KORBAN TPPO

Peserta pelatihan akan mendapatkan informasi tentang prinsip-prinsip dasar dalam peliputan berita pada kasus TPPO 
atau prinsip jurnalisme empati untuk membantu proses advokasi dan penyelesaian kasus TPPO. Selain itu, peserta juga 
akan memahami bagaimana bekerja dengan korban dalam peliputan berita TPPO.

Pemateri juga akan menjelaskan peran peserta sebagai bagian dari pers mahasiswa dalam melakukan advokasi pada 
kasus TPPO melalui pemberitaan, yaitu dengan menjelaskan tugas pers dalam memberikan ruang dan menjadi 
penyambung suara bagi kelompok rentan. Bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah melalui pemberitaan yang 
fokus pada pencegahan dan penanganan agar korban dapat mendapatkan keadilan dan hak-haknya dipulihkan oleh 
negara dan mendapat perlindungan.

Prinsip-prinsip Dasar dalam Penyajian Berita Berbasis Korban
Prinsip-prinsip dasar dalam penyajian berita berbasis korban pada kasus TPPO, yaitu: 
1. Membekali diri dengan pengetahuan yang memadai (kondisi faktual, regulasi, dll).
2. Memahami konteks dan permasalahan inti dari setiap kasus.
3. Memperhatikan risiko keselamatan dan kerentanan korban untuk menghindari kekerasan baru yang muncul akibat 

pemberitaan.
4. Menghindari prasangka negatif pada korban.
5. Tidak melakukan diskriminasi pada korban.
6. Deskripsi yang adil tentang korban perempuan dan laki-laki dengan menghindari stereotip dan stigmatisasi .
7. Menggunakan istilah dan diksi yang tepat dalam menggambarkan korban dan kasus. Pilihan kata yang kurang tepat 

dan peka dapat merugikan korban bahkan berpotensi terjadi viktimisasi.
8. Menghindari generalisasi, setiap individu dan kasus adalah unik. Penting untuk menekankan bahwa setiap orang 

memiliki pengalaman unik dan kerentanan masing-masing. Jurnalis disarankan menghindari generalisasi korban dan 
mulai mengidentifikasi kasus dengan pikiran terbuka. Jika diperlukan, jurnalis dapat merujuk pada kasus atau berita 
sebelumnya, yang mungkin memiliki elemen serupa sebagai referensi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap 
kasus memiliki kekhususan dan tidak dapat digeneralisasi atau diperlakukan dengan sudut pandang/perspektif yang 
sama. 

9. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Indonesia telah menetapkan kode etik wartawan Indonesia melalui 
Peraturan Majelis Pers No 06/Peraturan-DP/V/ 2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No 03/SK-
DP/III/2016 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Kode etik ini menekankan pertimbangan 
khusus tentang kerentanan perempuan dan anak serta mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di antara pasal-
pasal yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, di bawah ini adalah beberapa prinsip etika jurnalis dalam menampilkan 
produk jurnalistik terkait korban dan kelompok rentan, yaitu:
a. Bersikap mandiri dalam memproduksi berita dengan menjaga keakuratan, keseimbangan, dan netralitas. 
b. Bersikap profesional dengan menghormati hak privasi pelapor, berfokus pada fakta, menghargai peristiwa

traumatis yang dialami narasumber saat menampilkan gambar, foto, atau suara. 
c. Memeriksa ulang informasi dan hindari mencampurkan pendapat pribadi dengan fakta serta menerapkan  

asas praduga tidak bersalah. 
d. Dilarang membuat laporan palsu, fitnah, dan cabul.
e. Dilarang menuliskan dan mengungkapkan identitas korban pelecehan seksual dan tidak mengungkapkan

identitas pelaku anak.
f.  Dilarang menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka dan diskriminasi terhadap individu 

berdasarkan perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan 
orang yang lemah, miskin, sakit, disabilitas mental atau fisik. 

g. Melindungi keselamatan dan keamanan pelapor, termasuk menerapkan prinsip kerahasiaan. 
h. Menghormati privasi pelapor kecuali untuk kepentingan umum.
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10. Menjunjung tinggi etika dan prinsip mekanisme pengumpulan dan pelaporan data berdasarkan Pasal 2, 5, 7 dan 
9 Kode Etik Jurnalistik, wartawan harus menjunjung tinggi kerahasiaan, privasi, dan perlindungan data. Prinsip ini 
juga sejalan dengan Protokol Palermo dan Undang-Undang Indonesia nomor 21 tahun 2007 yang sama-sama 
menekankan perlunya perlindungan data bagi para korban. 

11. Menjaga prinsip perlindungan dan mempertimbangkan risiko keamanan dan keselamatan pelapor/korban Seorang 
jurnalis wajib memperhatikan dan memprioritaskan keselamatan dan keamanan korban dan informan. Penilaian 
risiko keamanan dan keselamatan harus dilakukan dalam menyiapkan laporan, mewawancarai responden--termasuk 
korban, mengungkap berita, serta mempublikasikan hasil liputan ke media sosial. 

12. Mengenali tingkat rentan korban dan sumber lain. Semua jurnalis harus mampu mengenali kerentanan narasumber, 
baik korban maupun informan. Setiap korban atau saksi dapat memiliki kerentanan tertentu, dari tingkat individu 
hingga keluarga/rumah tangga, komunitas/sosial dan tingkat struktural. Maka, setiap jurnalis sebaiknya mengawali 
proses peliputan dengan mengidentifikasi kerentanan korban dan menangani beberapa masalah utama yang 
mungkin diliput sebelum melakukan proses peliputan. 

13. Mempromosikan hak-hak korban dan memenuhi kebutuhan khusus dan perlindungan anak korban Hak korban 
harus dipromosikan dan diadvokasi melalui produk jurnalistik. Media memiliki peran penting dalam mendukung 
pemenuhan hak korban. Itu sebabnya setiap jurnalis disarankan untuk mengadvokasi pemenuhan hak korban dalam 
pemberitaan TPPO Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, tindakan khusus dan layanan perlindungan harus diberikan 
saat menangani korban di bawah umur atau informan anak.

Dalam mengungkap kasus TPPO, perlu membangun kedekatan dengan korban dan lembaga yang mengadvokasi kasus 
tersebut. Prinsip membangun kedekatan adalah membangun kepercayaan dengan memperhatikan hal-hal di atas. Selain 
itu, jurnalis perlu memahami bahwa dalam membangun kepercayaan dengan korban juga membutuhkan waktu. 

Tujuan Pembelajaran 
1. Meningkatkan pemahaman pemuda dan mahasiswa jurnalistik tentang peran dapat diambil dalam pencegahan dan 

penanganan kasus TPPO melalui pemberitaan berbasis pada korban.
2. Membangun jejaring dengan lembaga nonprofit atau NGO terkait dalam verifikasi informasi sebelum melakukan 

pemberitaan.

Materi
1. Prinsip-prinsip dasar dalam menyajikan berita yang berbasis pada korban.
2. Nilai penting dalam bekerja sama dengan korban TPPO dan lembaga terkait yang melakukan advokasi kasus TPPO 

untuk menghasilkan liputan.

Metode Penyampaian
1. Paparan oleh pemateri/jurnalis professional
2. Diskusi kelompok

Durasi
3 jam atau 180 menit

Rekomendasi Bacaan
1. Materi presentasi narasumber (Agung Sedayu: Tempo, Luviana Ariyanti: konde.co, Sonya Hellen Sinombor: Kompas). 

http://s.id/MateriTPPO 
2. Panduan jurnalis: Kampanye pelaporan jurnalistik berbasis korban pada kasus perdagangan orang. https://indonesia.

iom.int/resources/guideline-journalists-promoting-victim-based-journalistic-reporting-trafficking-persons-cases 
3. Kode Etik Jurnalistik. 

Membuat narasi migrasi: Panduan praktis meliput migrasi berstandar etika untuk media profesional. https://indonesia.
iom.int/resources/narrating-migration-0  
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MATERI 4
ADVOKASI DAN KAMPANYE PENCEGAHAN DAN 

PENANGANAN TPPO DI MEDIA SOSIAL

Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya media sosial sebagai salah satu sarana kampanye 
penghapusan TPPO. Peserta akan diberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan media sosial secara 
efektif dalam upaya kampanye stop TPPO.

TPPO adalah persoalan yang kompleks. Ada berbagai faktor yang bisa menjadi pemicu maraknya TPPO, mulai dari 
kemiskinan, sosial, budaya, hingga penegakan hukum. Kompleksitas ini menyebabkan TPPO akan susah diberantas 
tanpa kerja sama atau kolaborasi semua pihak. Oleh karena itu, semangat pemberantasan TPPO harus dikampanyekan 
seluas mungkin. Salah satu sarana yang strategis untuk dijadikan alat kampanye adalah media sosial.

Media sosial merupakan sarana yang efektif dalam melakukan kampanye pencegahan dan penanganan TPPO. Survei 
APJII tahun 2019 – 2020 (Q2) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta dari 266,9 
juta penduduk. Sebesar 23.7%  atau sekitar 46 juta pengguna internet di Indonesia  berusia 15 – 24 tahun yang mana 
mereka berasal dari kelompok usia pelajar hingga mahasiswa. Tingginya jumlah pengguna internet usia anak hingga 
pemuda di Indonesia bisa memberikan dampak positif dalam mengjangkau lebih banyak orang, terutama kelompok 
anak dan pemuda, sehingga mereka dapat dilibatkan dalam upaya mengkampanyekan pencegahan dan penanganan.

Tujuan Pembelajaran
1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang contoh atau praktik baik dalam mengkampanyekan TPPO atau isu sosial 

lainnya di media sosial.
2. Meningkatkan pemahaman peserta dalam persiapan kampanye advokasi Bersama tentang TPPO.

Materi 
Berbagi praktik dalam laporan jurnalistik kasus kekerasan seksual di kampus menjadi gerakan sosial #NamaBaikKampus

Durasi
1 jam atau 60 menit

Metode Penyampaian
1. Pemaparan narasumber 
2. Diskusi atau tanya jawab

Rekomendasi Bacaan
1. Materi presentasi narasumber (Aulia Adam: Tirto.id). http://s.id/MateriTPPO
2. Seri literasi digital: Media sosial untuk advokasi publik. https://drive.google.com/file/d/1xjqLL3WOr25oLtEQymJ2ap1Km

nU2Kf2J/view
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MATERI 5
PEMBUATAN BERITA PENCEGAHAN DAN 

PENANGANAN TPPO

Pada sesi ini, peserta akan mendapatkan materi tentang bagaimana membuat berita untuk pencegahan dan penanganan 
TPPO. Selain itu, pemateri akan memaparkan mengenai jenis-jenis berita serta perbedaannya, minimal mengenai 
perbedaan mendasar antara berita hard news dan in-depth news. Selanjutnya peserta akan diarahkan untuk membuat 
penulisan mendalam atau indepth news. 

Berita mendalam lebih efektif sebagai bahan kampanye pencegahan dan penanganan TPPO karena berita ini tidak 
hanya mengabarkan peristiwa, akan tetapi sekaligus menyajikan konteks, akar persoalan, mengapa dan bagaimana kasus 
TPPO bisa terjadi. Berorientasi untuk mengisahkan cerita di balik peristiwa. Sebuah penyajian berita yang mendalam 
dan lengkap akan memudahkan pembaca memahami apa pokok persoalan TPPO yang selanjutnya diharapkan akan 
menggiring opini publik untuk ikut melawan TPPO.

Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar pembuatan berita, yaitu fakta, verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, dan 
prinsip independen penting disampaikan sebagai pondasi setiap jurnalis dalam mencari dan menulis berita. Pemateri 
akan memaparkan apa yang dimaksud fakta dan mengapa berita hanya boleh menyampaikan tentang fakta. Verifikasi 
merupakan hal wajib dilakukan supaya berita akurat. Konfirmasi adalah ruang yang diberikan kepada semua pihak yang 
disebut dalam berita untuk menyampaikan pendapat berdasarkan versi mereka. Konfirmasi merupakan syarat wajib 
di kode etik jurnalistik yang sekaligus bukti bahwa pembuat berita tidak memiliki niat buruk selain menyampaikan 
kebenaran. Begitu pula dengan prinsip keberimbangan dan independensi.

Penulisan berita membutuhkan angle sebagai pemandu dalam liputan, termasuk di dalamnya reportase dan wawancara, 
hingga penulisan. Angle akan membuat kerja lebih efektif, tidak bias, pun memudahkan penulisan. 

Selanjutnya peserta akan mendapatkan tips untuk membuat judul yang baik. Judul adalah elemen penting dalam 
berita, dia yang akan menentukan apakah berita bakal dibaca orang atau tidak. Setidaknya judul memiliki tiga prinsip 
yaitu: singkat, menarik, dan menggambarkan isi. Selanjutnya juga akan diberikan materi tentang ragam lead, bagaimana 
menyusun tubuh tulisan supaya seluruh fakta yang diperoleh bisa disajikan secara runtut dan logis, hingga membuat 
ending tulisan yang baik.

Materi bahasa jurnalistik akan menekankan pada perbedaan mendasar antara bahasa jurnalistik dengan bahasa 
umum yaitu tentang prinsip demokrasi. Bahasa jurnalistik tidak mengenal kasta bahasa. Bahasa jurnalistik juga lebih 
mengedepankan pada aspek fungsional, lugas, dan tidak ambigu. Penggunaan bahasa jurnalistik yang baik akan membuat 
tulisan lebih mudah dimengerti oleh semua kalangan.

Tujuan Pembelajaran
1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang jenis-jenis berita (minimal perbedaan antara hard news dan in-depth 

news).
2. Meningkatkan pemahaman peserta tentang 5 rukun berita yang terdiri dari fakta, verifikasi,konfirmasi, berimbang, 

dan independen.
3. Meningkatkan pemahaman peserta tentang fungsi dan membuat angle berita yang baik.
4. Meningkatkan pemahaman peserta tentang bagaimana melakukan reportase dan penggalian bahan.
5. Meningkatkan pemahaman peserta dalam membuat alur tulisan sehingga berita menjadi tersetruktur, mengalir, dan 

mudah dipahami.
6. Meningkatkan pemahaman peserta dalam membuat judul, lead, isi, hingga ending berita yang baik.
7. Meningkatkan pemahaman peserta tentang penggunaan bahasa jurnalistik dan penulisan laporan mendalam.
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Materi
1. Ragam berita dan perbedaanya.
2. Prinsip-prinsip atau rukun wajib berita.
3. Angle berita.
4. Reportase dan wawancara.
5. Menyusun berita.
6. Tips membuat judul, lead, isi, dan ending berita.
7. Bahasa jurnalistik.

Metode Penyampaian:
1. Pemaparan materi oleh narasumber
2. Diskusi atau tanya jawab

Durasi:
1,5 jam atau 90 menit

Rekomendasi Bacaan
1. Materi presentasi narasumber (Agung Sedayu: Majalah Tempo). http://s.id/MateriTPPO
2. Panduan jurnalis: Kampanye pelaporan jurnalistik berbasis korban pada kasus perdagangan orang. https://indonesia.

iom.int/resources/guideline-journalists-promoting-victim-based-journalistic-reporting-trafficking-persons-
cases 
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MATERI 6
PEMBUATAN VIDEO JURNALISTIK 

BERBASIS KORBAN PADA KASUS TPPO

Pada sesi ini, peserta akan mendapatkan informasi tentang pembuatan video jurnalistik berbasis pada korban. Peserta 
juga akan diajak untuk mengetahui proses persiapan, pengambilan gambar, dan yang harus dilakukan sebelum penayangan. 
Setelah itu pemateri akan mengajak peserta berdiskusi mengenai konsep rencana pembuatan video pendek.

Selain itu, peserta akan mengetahui apa saja kekuatan video jurnalistik dan angle dalam pengambilan gambar yang 
menarik beserta contoh. Selain itu, peserta akan mendapatkan informasi tentang etika sebelum pengambilan gambar/ 
wawancara, saat pengambilan gambar/wawancara dan sebelum penayangan. 

Video jurnalistik memiliki kekuatan tersendiri membangun pemahaman publik tentang kondisi korban TPPO dan 
membangun empati publik. 

Berikut ini merupakan tahapan dalam membuat peliputan jurnalistik dalam bentuk video, meliputi:

Persiapan
1. Videografer/jurnalis menjelaskan tujuan wawancara dan pengambilan gambar dan mendapatkan persetujuan dari 

informan/korban.
2. Menjelaskan secara rinci konsekuensi jika gambar tersebut dipublikasikan, termasuk potensi risiko atau dampak pada 

korban, termasuk keselamatannya.
3. Videografer/jurnalis juga perlu memperhatikan kerentanan korban dan menghargai pengalaman traumatisnya.

Proses Pengambilan Gambar
1. Memperhatikan dengan seksama kondisi psikologis korban selama proses pengambilan video.
2. Tidak mengambil gambar tampak wajah depan jika korban belum siap atau masih mengalami trauma. Jika diperlukan 

menyamarkan suara dan wajah korban.
3. Alternatif lain gambar adalah pengambilan gambar dari angle dari belakang atau samping dan cukup berfokus pada 

gerak tubuh mereka.
4. Tidak mengambil angle yang merujuk pada identitas korban yang dapat berdampak negatif setelah dipublikasikan.
5. Mengambil posisi sejajar dengan korban.
6. Menghentikan wawancara jika kondisi korban mengalami kondisi seperti menangis dan tidak dapat kembali 

memberikan keterangan atau meminta menghentikan pengambilan gambar.  

Sebelum Penayangan
1. Memastikan angle video fokus pada pengungkapan kasus, menghindari intensi eksploitasi trauma atau kesedihan 

korban. 
2. Jika korban merupakan anak di bawah umur, hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlu 

memperhatikan rambu-rambu pada aturan tersebut. 
3. Editor video dapat mengambil kebijakan perlindungan korban dengan tidak menampilkan atau menyamarkan wajah 

korban meskipun korban sebelumnya telah menyetujui. 
4. Termasuk pada suara, meskipun informan/korban telah memutuskan untuk mengungkapkan suara yang sebenarnya, 

redaksi dapat suara samar atau voice over atau cara lain suara dapat diganti dengan teks sebagai metode alternatif.

Tujuan Pembelajaran 
Meningkatkan pemahaman peserta tentang bagaimana membuat video jurnalistik berbasis korban.



14 15

Materi: 
1. Kekuatan video jurnalistik.
2. Angle kamera yang menarik.
3. Etika pengambilan gambar korban TPPO.

Metode Penyampaian
1. Paparan oleh narasumber
2. Paparan dan diskusi konsep video jurnalistik
 - Peserta memaparkan konsep atau rencana pembuatan video pendek.
 - Pemateri akan menanggapi sekaligus memberikan masukan mengenai konsep tersebut.

Durasi 
1,5 jam atau 90 menit

Rekomendasi bacaan
1. Presentasi dari pemateri (Dwidjo U. Maksum: kediripedia.com, Sutradara film pendek RENGGUT dan Lexy Junior 
Rambadeta: Sutrada film dokumenter, video jurnalis, jakartanicus). http://s.id/MateriTPPO 
2. Video for change untuk advokasi. https://insistpress.com/katalog/video-for-change-panduan-video-untuk-advokasi/
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MATERI 7
MENYUSUN PERECANAAN REPORTASE 

PADA KASUS TPPO

Pada sesi ini, peserta akan mendapatkan materi tentang persiapan dan proses reportase, pemetaan bahan dan sumber, 
dan penyusunan hipotesis.

Kasus TPPO termasuk kasus yang sensitif dan membutuhkan pendekatan khusus, terutama kepada korban yang 
kemungkinan mengalami goncangan psikologi. TPPO juga termasuk kasus yang cukup sulit dalam proses penggalian 
informasinya karena kejahatan ini terstruktur dan tersembunyi. Bahkan berpotensi mengancam keselamatan jurnalis 
yang meliputnya. Karena itu dibutuhkan kehati-hatian dan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan 
menentukan tingkat keberhasilan serta kualitas hasil liputan.

Dalam membuat liputan mendalam dibutuhkan perencanaan. Untuk bisa membuat perencanaan, jurnalis mesti 
melakukan pengumpulan bahan awal yang memadai. Pengumpulan bahan bisa dilakukan dengan melakukan riset 
terhadap pemberitaan sebelumnya, mempelajari kasus TPPO yang pernah terjadi di sekitar mereka, riset data kasus, 
hingga menggali informasi awal dari narasumber informan.

Jurnalis juga perlu memahami tentang leveling narasumber yang terdiri dari narasumber utama, narasumber saksi 
mata, narasumber aparat, dan narasumber pengamat. Selain itu, jurnalis perlu memahami tentang jenis narasumber 
yang terdiri dari sumber informan, sumber formal, serta sumber tertuduh serta bagaimana cara pendekatannya. Setiap 
narasumber membutuhkan strategi pendekatan dan wawancara yang berbeda.

Prosedur wawancara korban TPPO pada tahap awal memiliki kesamaan dengan pengambilan gambar. Hal khusus yang 
perlu ditambahkan saat wawancara, di antaranya:
1. Tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menunjukkan rasa empati, seperti “Bagaimana perasaan anda?” 

atau mengajukan pertanyaan yang dapat memberi kesan menghakimi (judgmental).
2. Pertanyaan-pertanyaan tentang kronologi atau gambaran kasus dapat digali dari pendamping korban, untuk 

menghindari trauma korban.
3. Memberi kesempatan menceritakan kondisinya.
4. Sesi ini juga perlu dijelaskan tambahan secara khusus etika wawancara korban TPPO, 

Pemetaan lokasi yang akan direportase juga penting dilakukan. Ini akan menentukan strategi apa yang akan digunakan 
untuk melakukan reportase. Apakah cukup dengan reportase biasa atau penyamaran.

Setelah bahan awal cukup memadai, jurnalis bisa masuk ke tahap perencanaan. Pemaparan materi akan dilakukan 
selama 60 menit. Selanjutnya sesi diskusi selama 30 menit.

Tujuan Pembelajaran
Meningkatkan pemahaman peserta tentang proses reportase dan cara menyiapkan perencanaan liputan.

Materi
1. Persiapan sebelum melakukan reportase.
2. Proses reportase.
3. Pemetaan bahan dan sumber.
4. Penyusunan hipotesis.
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Metode Penyampaian
1. Paparan materi oleh narasumber
2. Diskusi dan tanya jawab

Durasi:
1,5 jam atau 90 menit 

Rekomendasi Bacaan
1. Materi presentasi narasumber (Agung Sedayu: Majalah Tempo dan Luviana Ariyanti: Konde.co). http://s.id/MateriTPPO 
2. A guideline for journalists: Promoting Victim-Based Journalistic Reporting for Trafficking in Persons Cases. https://

indonesia.iom.int/resources/guideline-journalists-promoting-victim-based-journalistic-reporting-trafficking-persons-cases 
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MATERI 8
MENYUSUN OUTLINE DAN 
MINI PROPOSAL PELIPUTAN

Pada sesi ini, peserta akan mendapatkan materi tentang membuat mini proposal sebelum melakukan proses peliputan.

Outline dibutuhkan dalam perencanaan sebuah liputan mendalam. Outline yang baik akan bisa menjadi pemandu 
jurnalis dalam melakukan penggalian bahan sehingga pekerjaan lebih efektif. Setidaknya terdapat enam (6) hal yang 
perlu diperhatikan ketika membuat outline liputan, antara lain: topik, angle, latar belakang, daftar pengejaran bahan, 
urutan kerja, dan tenggat waktu atau deadline.

Topik adalah inti utama dari gagasan atau ide liputan. Sedangkan, angle merupakan sudut pandang liputan, dan setiap 
berita harus memiliki angle supaya tidak terjadi bias dan fokus pada saat proses peliputan (pengumpulan bahan) dan 
penulisan. Tips membuat angle yang paling mudah (metode ini diterapkan di Tempo) adalah dengan cara menyusunnya 
menjadi kalimat tanya. Semakin fokus dan tajam pertanyaan maka akan semakin bagus angle tersebut. Selanjutnya, 
berbekal pertanyaan pada angle tersebut, jurnalis turun ke lapangan untuk mencari informasi, dokumen, dan data yang 
bisa mendukung jawaban atas pertanyaan angle. Begitu pula saat menulis, tujuan penulisan adalah untuk menjawab 
pertanyaan dari angle.

Latar belakang pada proposal usulan liputan berisi seluruh informasi tentang topik yang diusulkan. Hal ini untuk 
mengukur tingkat urgensi dari kasus yang hendak diusulkan sekaligus untuk mengukur tingkat pemahaman kasus serta 
kesiapan pengusul terhadap topik yang diusulkan. Jadi, latar belakang yang diharapkan pengusul bisa menjelaskan apa 
pentingnya meliput kasus yang diusulkan sekaligus menjelaskan bahan awal apa saja yang sudah diperoleh. Isi latar 
belakang menjadi salah satu parameter penting bari kita untuk menilai apakah usulan tersebut berbobot atau tidak, 
apakah  pengusul sudah siap dengan usulannya atau sekedar usul.

Pada outline usulan liputan, sangat penting untuk membuat daftar pengejaran bahan, seperti dokumen dan data yang 
diperlu dicari, apa yang perlu direportase, daftar pertanyaan kunci dan siapa saja yang perlu diwawancara.

Outline Liputan
1. Topik
2. Angle
 - Disusun dalam kalimat tanya.
3. Latar belakang
 - Berisi penjelasan tentang topik dan bahan atau informasi awal yang kita miliki.
4. Daftar pengejaran bahan
 - Dokumen dan data apa saja yang perlu dicari?
 - Apa yang mesti direportase?
 - Daftar pertanyaan kunci
 - Siapa saja yang perlu diwawancara?
5. Urutan kerja
 - Urutan pengejaran bahan, urutan wawancara. 
6. Deadline
 - Berisi batas waktu liputan dan penulisan laporan.

Tujuan pembelajaran
1. Meningkatkan pemahaman dalam membuat outline liputan
2. Meningkatkan wawasan peserta tentang ide-ide peliputan
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Materi 
Pembuatan outline liputan

Hasil
Peserta membuat outline mini proposal mengenai rencana liputan mereka. Sebanyak 3-6 proposal terbaik akan 
mendapatkan beasiswa liputan.

Metode Penyampaian
1. Paparan
2. Diskusi atau tanya jawab

Durasi
1,5 jam atau 90 menit 

Rekomendasi Bacaan
1.Materi presentasi oleh narasumber (Agung Sedayu: Majalah Tempo dan Luviana Ariyanti: konde.co). http://s.id/

MateriTPPO 
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LAMPIRAN

Agenda Pelatihan
Pelatihan bagi Mahasiswa Jurnalistik dan Lembaga Pers Mahasiswa: Kampanye Pelaporan Jurnalistik 

Berbasis Korban pada Kasus Perdagangan Orang

Waktu Aktivitas PIC Keterangan

Hari Pertama: 
Batch 1: Selasa, 19 October 2021
Batch 2: Selasa, 02 November 2021

08.00 – 08.30 WIB 
(30 menit)

● Registrasi hari ke-1
● Kuesioner pre-test
● Zoom virtual 
background

IOM ● Daftar hadir dibagikan 
melalui kolom komentar

● Pre-test telah dibagikan 
1 hari sebelum pelatihan

● Mengarahkan peserta 
untuk menggunakan 
virtual background

08.30 – 09.15 WIB (45 
menit)

Pembukaan

Kasus perdagangan 
orang di media saat 
ini: peran mahasiswa 
jurnalistik dan lembaga 
pers mahasiswa dalam 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat, termasuk 
anak dan pemuda tentang 
perdagangan orang.
● Perhimpunan Pers 

Mahasiswa Indonesia 
(PPMI)

● International 
Organization for 
Migration Indonesia

● Kementerian 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Fasilitator ● Moderator: IOM 
● Foto virtual bersama 

di aplikasi Zoom 
setelah sesi pembukaan 
berakhir

09.15 – 09.30 WIB (15 
minutes)

Orientasi Pelatihan

● Perkenalan peserta 
(nama dan lembaga)

● Memetakan harapan dan 
kekhawatiran peserta 

● Peraturan pelatihan
● Agenda pelatihan
● Informasi mengenai 

fellowship program

Facilitator/PPMI Masayu (PPMI)
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09.30 – 11.00 WIB 
(90 menit)

Gambaran Umum 
Tindak Perdagangan 
Orang (TPPO)

● Sejarah TPPO
● Definisi TPPO (indikator, 

elemen, faktor penarik 
dan pendorong, dan 
dampak, keterkaitan 
TPPO dengan tindak 
pidana lain)

● Sebaran kasus TPPO di 
dalam dan luar negeri

● Dimensi gender dalam 
kasus TPPO

Migrant Care ●Wahyu Susilo (Migrant 
Care)

●Dipandu oleh fasilitator 
(Luviana dari Konde.co)

11.00 – 12.00 WIB 
(60 menit)

● Kerangka hukum 
internasional dan 
nasional tentang 
pencegahan dan 
penanganan TPPO

● Situasi TPPO terkini di 
Indonesia

● Update terhadap 
upaya lintas sektor /
pemangku kepentingan 
dalam mencegah dan 
mengakhiri TPPO

IOM ● IOM
● Dipandu oleh fasilitator 

(Agung Sedayu dari 
Majalah Tempo)

12.00 – 12.45 WIB
(45 menit) Istirahat makan siang

12.45 – 14.15 WIB
(90 menit)

Memahami Kondisi 
Korban TPPO

2. UPTD PPA DKI Jakarta 
(Lembaga pemberi 
layanan/pendamping 
korban)

● Mekanisme penanganan 
kasus-kasus TPPO  yang 
diadukan ke UPTD PPA 
DKI Jakarta

● Pola kasus yang 
diadukan oleh korban

3. Proses rehabilitasi dan 
reintegrasi korban 
pendamping korban

● Proses pendampingan 
korban TPPO, termasuk 
proses rujukan

● Tantangan dan peluang 
pendampingan TPPO di 
Maluku

● UPTD PPA Jakarta
● Yayasan INAATA 

Mutiara Maluku

● UPTD PPA DKI Jakarta
● Lusia Peilouw (Yayasan 

INAATA Mutiara 
Maluku)

● Dipandu oleh IOM
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14.15 – 14.25 WIB
(10 menit)

Kesimpulan dan Penutupan 
Hari Pertama

Faslitator Agung Sedayu (Majalah 
Tempo)

Waktu Aktivitas PIC keterangan

Hari Kedua: 
Batch 1: Rabu, 20 October 2021
Batch 2: Rabu, 03 November 2021

08.00 – 08.15 WIB
(15 menit)

Registrasi hari ke-2 IOM Daftar hadir dibagikan 
melalui kolom komentar

08.15 – 08.30 WIB
(15 menit)

Ice breaking and ulasan 
materi pelatihan hari ke-1

Fasilitator Masayu (PPMI)

08.30 – 09.30 WIB
(60 menit)

Studi Kasus pada Kasus 
TPPO

● Diskusi kelompok (15 
menit)

● Presentasi kelompok (45 
menit)

Fasilitator ● Dipandu oleh Luviana 
Arianti (Konde.co) dan 
Agung Sedayu (Majalah 
Tempo)

● Peserta akan dibagi 
ke dalam 5 kelompok 
(breakout room). 
Setiap kelompok 
akan didampingi oleh 
fasilitator (Wisnu, Adela, 
Masayu, Luviana, Agung)

09.30 – 11.30 WIB
(120 menit)

Prinsip-prinsip Dasar 
dalam Peliputan Berita 
pada Kasus TPPO dan 
Bekerja dengan Korban

● Peran jurnalis dalam 
pencegahan dan 
penanganan pada kasus 
TPPO dan prinsip dasar 
dalam peliputan kasus 
TPPO

● Bekerja Bersama korban 
TPPO: Pertimbangan 
khusus dan pentingnya 
jurnalisme empati

● Fasilitator

● Ahli/narasumber 

● Agung Sedayu (Majalah 
Tempo) dan Luviana 
Ariyanti (Konde.co)

● Sonya Helen Sinombor 
(Kompas) 

11.30 – 12.15 WIB
(45 menit) Lunch break
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12.15 – 13.15 WIB
(60 menit)

Studi kasus: Jusnalisme 
berbasis korban pada 
kasus TPPO

● Diskusi kelompok (15 
menit)

● Presentasi kelompok (45 
menit)

Fasilitator ● Luviana Arianti (Konde.
co) dan Agung Sedayu 
(Majalah Tempo)

● Peserta akan dibagi 
ke dalam 5 kelompok 
(breakout room). 
Setiap kelompok 
akan didampingi oleh 
fasilitator (Wisnu, Adela, 
Masayu, Luviana, Agung)

13.15 – 14.15 WIB
(60 menit)

Kampanye dan advokasi 
di media sosial dalam 
pencegahan TPPO

Ahli/narasumber ● Aulia Adam (Tirto.id/
Kampanye Nama Baik 
Kampus)

● Dipandu oleh fasilitator 
Luviana Ariyanti (Konde.
co)

14.15 – 14.25 WIB
(10 menit)

Kesimpulan dan penutupan 
hari ke-2

Fasilitator ● Luviana Ariyanti (Konde.
co)

Waktu Aktivitas PIC Keterangan

Hari ketiga: 
Batch 1: Kamis, 21 Oktober 2021
Batch 2: Kamis, 04 November 2021

08.00 – 08.15 WIB
(15 menit)

Registrasi hari ke-3 IOM Daftar hadir dibagikan 
melalui kolom komentar

08.15 – 08.30 WIB
(15 menit)

Ice breaking and ulasan 
materi pelatihan hari ke-2

Fasilitator Masayu (PPMI)

08.30 – 10.00 WIB
(90 minutes)

Pembuatan Berita 
Pencegahan dan 
Penanganan TPPO

● Membuat perencanaan 
liputan mendalam

● Reportase dan 
penggalian bahan

● Bahasa jurnalistik dan 
penulisan laporan 
mendalam

Fasilitator Agung Sedayu (Majalah 
Tempo)
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10.00 – 11.30 WIB
(90 minutes)

Pembuatan video 
kampanye pencegahan 
dan penanganan TPPO

● Membuat video dengan 
peralatan sederhana

● Wawancara
● editing

Ahli/narasumber ● Dipandu oleh IOM
● Batch 1 - Dwidjo U. 

Maksum: kediripedia.
com, Sutradara film 
pendek RENGGUT

● Batch 2 - Lexy Junior 
Rambadeta: Sutrada 
film dokumenter, video 
jurnalis, jakartanicus 

11.30 – 12.15 WIB
(45 minutes) Istrirahat

12.15 – 13.45 WIB
(90 minutes)

● Menyusun reportase 
pencegahan dan 
penanganan TPPO

● Menyusun outline mini 
proposal untuk media 
fellowship

Facilitated by Luviana 
Arianti (Konde.co) and 
Agung Sedayu (Majalah 
Tempo)

13.45 – 14.15 WIB
(30 minutes)

Post-test, kesimpulan dan 
penutupan hari ke-3

IOM Post-test dibagikan melalui 
kolom komentar

STUDI KASUS PEMBERITAAN 1
Dikenal Dunia, Turis Arab ke Puncak Bogor Cuma Cari Wisata Seks Halal

Suara.com - Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan 
modus kawin kontrak di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Di media sosial, tempat ini disebut sebagai wisata seks “halal”.

Karo Penmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengungkapkan awalnya polisi bergerak saat mendapatkan 
informasi dari YouTube yang menyebut lokasi ini sebagai wisata seks “halal” bagi para turis.

“Jadi ini berawal dari adanya video di youtube. Video di youtube itu dengan bahasa Inggris ya. Jadi ini di-upload 
kemudian di sana disebutkan bahwa di daerah Bogor, Jawa Barat, itu ada sex halal di sana. Jadi ini beritanya sudah 
sampai ke internasional,” kata Argo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengatakan, tersangka Almasod Abdul Alziz Alim 
M alias Ali yang merupakan turis asal Arab Saudi sengaja pergi ke Puncak untuk mencari wanita.

“WNA tujuan ke Indonesia untuk berwisata (seks halal), lalu, mereka ke Puncak dan mencari wanita untuk kawin 
kontrak atau booking out, short time. Puncak menjadi tempat kegiatan-kegiatan seperti itu,” jelasnya.

Ali ingin melakukan kawin kontrak ingin melakukan kawin kontrak atau booking out (BO) short time, dia kemudian 
bertemu H Saleh untuk mencarikannya perempuan.

Kemudian, H Saleh menghubungi Nunung dan Rahma sebagai penyedia perempuan di villa daerah puncak Bogor dan 
di Apartemen Puri Casablanca.

“Para perempuan (korban) tersebut kemudian dibawa oleh Nunung dan Rahma ke H Saleh di Villa wilayah Puncak 
Bogor dengan menggunakan kendaraan roda empat yang dikemudikan Okta. keuntungan yang didapat oleh H. Saleh 
dari WN Arab tersebut sebesar Rp 300 ribu,” kata Brigjen Ferdy Sambo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat 
(14/2/2020).
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Di situ, Nunung dan Rahma mematok harga untuk booking out (bo) short time dengan waktu 1-3 jam seharga Rp 500 
ribu hingga Rp 600 ribu, sedangkan 1 malam dengan harga sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

Atau  booking  out secara kawin kontrak dengan harga Rp 5 juta untuk jangka waktu 3 hari dan Rp 10 juta untuk 
jangka waktu 7 hari.

Berdasarkan penyelidikan, Nunung dan Rahma ternyata masing-masing memiliki sedikitnya 20 perempuan yang akan 
dijual, sementara H Saleh sudah menyediakan lebih dari 20 pelanggan dan 12 kali menjadi saksi nikah kawin kontrak 
sejak tahun 2015 hingga sekarang.

“Keuntungan yang diperoleh kedua mucikari tersebut adalah sebesar 40 persen dimana jika korban mendapatkan 
uang sebesar Rp 1 juta maka mucikari mendapatkan Rp 400 ribu ataupun mucikari mendapat keuntungan sebesar 20 
persen per-orang dari penghasilan yang didapatkan oleh korban,” ucapnya.

Dari pengungkapan kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti di antaranya 7 unit handphone, uang Rp 
900 ribu, print out pemesanan Apartemen Puri Casablanca, akses Apartemen Puri Casablanka, request form Open 
Balconidoor nomor 010489 atas nama Abdul Alziz Almasod, guest registration Puri Casablanca nomor 073187 kamar 
20.9 tanggal 31 Januari 2020.

Lalu, 1 buah invoice nomor 00104739/A atas nama Abdul Alziz Almasod, 1 bendel Booking De Resident At Puri 
Casablanka dari tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020 atas nama Abdul Alziz Almasod dari booking.
com, paspor atas nama Abdul Alziz Almasod No. 366370 yang dikeluarkan Kingdom of Saudi Arabia, 2 buah boarding 
pass Srilanka Airlines penerbangan Riyad-Jakarta atas nama Almasod.

Atas perbuatannya, mereka berlima dijerat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun.

STUDI KASUS PEMBERITAAN 2
TKI ilegal masuk di pantai sulit dijangkau potensial bawa virus Corona

Medan (ANTARA) - Komandan Pangkalan Utama TNI AL I/Belawan, Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid, 
mengatakan, aksi menurunkan penumpang TKI Ilegal asal Malaysia di pantai yang sulit dijangkau menjadi pilihan para 
penyelundup untuk mengelabuhi petugas.

“Hal itu sangatlah berbahaya bagi para TKI Ilegal dan terutama dalam masa pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat 
ini,” ujar Rasyid, dalam keterangannya di Belawan, Medan, Senin.

Ia mengatakan, jika TKI Ilegal itu membawa virus dari luar negeri dan sampai lolos dan langsung bergabung dengan 
masyarakat tanpa diperiksa kesehatannya maka akan sangat berbahaya. Ditenggarai inilah salah satu sumber penyebaran 
virus Corona di beberapa wilayah Indonesia.

Karena itulah, TNI AL dan jajarannya di pangkalan-pangkalan, saat ini terus menggiatkan patroli perairan untuk 
mencegah pemasukan TKI secara ilegal ini.  “Dalam sepekan terakhir kita sudah menangkap para penyelundup yang 
berusaha memasukkan para TKI secara ilegal,” ujarnya.

Rasyid menyebutkan, Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan sampai saat ini telah menahan sekitar 350 TKI Ilegal 
yang terdiri dari 286 laki-laki, 59 orang perempuan, dan lima anak-anak. Mereka semua dipastikan melalui pemeriksaan 
kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan.

Mereka juga diperiksa secara lanjutan dan dikarantina oleh Satgas Percepatan COVID-19 Tanjung Balai maupun 
Kabupaten Asahan.

“Terhadap 44 orang TKI Ilegal yang tertangkap Senin pagi (27/4) di Pantai Bersaudara, Desa Simandulang, Kabupaten 
Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, diperiksa dan didata sesuai SOP Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19,” 
kata dia.
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Selanjutnya semua TKI illegal itu diserahkan kepada Satgas Covid-19 Tanjung Balai guna penanganan lebih lanjut, serta 
proses karantina.

Sebelumnya, Tim Reaksi Cepat Armada Satu Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan kembali menahan 44 TKI ilegal 
dari Malaysia masuk ke Pantai Bersaudara, Desa Simandulang, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Senin pagi.

Komandan Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan, Letnan Kolonel Pelaut Dafris Syahrudin, dalam keterangan tertulis 
diterima di Medan, Senin, mengatakan, saat itu kapal patroli keamanan laut SLG I-1-57 Pangkalan TNI AL Tanjung Balai 
Asahan berpatroli di Tanjung Siapi-Api, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Kemudian tim itu memperoleh informasi satu unit kapal kayu yang mengangkut puluhan manusia sedang bergerak ke 
arah Sungai Leidong.

Saat itu, tim langsung meluncur pada pukul 05.05.00 WIB ke lokasi dan mendapatkan 44 TKI Ilegal dari Malaysia. 
Sedangkan kapal yang mengangkut TKI bermasalah itu, tidak ditemui Tim Reaksi Cepat Armada Satu Pangkalan TNI AL 
Tanjung Balai Asahan, dan diduga kapal tersebut sudah masuk ke Sungai Leidong.

STUDI KASUS TPPO 1
Aung kelahiran 9 September 2004 berasal dari keluarga miskin di Kathoung, Myanmar. Suatu ketika ia bertemu dengan 
seorang pria yang menawarinya pekerjaan di atas kapal dengan gaji yang tinggi. Dengan harapan dapat memiliki 
pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik, ia menerima tawaran tersebut. Pria tersebut kemudian memperkenalkannya 
pada Mr. Phom, seseorang yang dapat mengurus dokumen perjalanan untuknya dan mengubah umur Aung menjadi 
23 tahun. Mr. Phom lalu memberikan visa tujuh hari untuk memasuki Thailand. Mr. Phom mengatakan bahwa setibanya 
di Thailand ia akan dijemput oleh U Fom.

U Fom lalu membawanya kerumah saudara U Fom Mr. Pjiket. Di rumah Mr. Pjiket mereka menginap selama 4-5 hari. 
Selama berada disini mereka tidak diperkenankan keluar rumah, tidak diperkenankan mengobrol dan jika bicara akan 
dihukum. Ketika berada di rumah Mr. Pjiket, U Fom mengambil foto-foto mereka dan memberi mereka beberapa 
pakaian. U Fom mengatakan bahwa mereka akan dipekerjakan di Kapal Pencari Ikan dengan imbalan THB 9000 – 
10.000 per bulan. Di hari terakhir, Mr. Pjiket kemudian menyuruh seseorang untuk mengantarkan Ia ke rumah U Fom.
Di rumah U Fom ia kemudian bertemu dengan calon-calon pekerja kapal lainnya. Pada malam hari, U Fom meminta  
Ia dan teman-temannya untuk menaiki minibus. Di dalam minibus sudah ada seseorang yang menunggu mereka dan 
menjadi “guide” bagi mereka. Ditengah perjalanan, mereka kemudian berganti dengan minibus lainnya. Mobil tersebut 
melewati pegunungan dan perkebunan sawit. Sesampainya di perkebunan sawit, mereka diminta turun. Di depan 
perkebunan telah ada seseorang yang menunggu mereka. Mereka kemudian berjalan melewati perkebunan tersebut 
hampir selama 2 jam  dan kembali melewati hutan dan pegunungan. 

Di hutan ini, mereka sempat bermalam selam 3 hari. Pada malam hari ke tiga, mereka kemudian kembali berjalan 
melewati persawahan selama 1,5 jam. Di seberang persawahan sudah ada mobil yang menunggu mereka. Mereka 
kemudian meneruskan perjalanan dengan mobil tersebut selama 20 menit menuju arah kota. Sesampainya di kota 
mereka kembali berpindah mobil. Mobil kedua kemudian membawa mereka ke dermaga. Sesampainya di dermaga, U 
Fom dan Ma Hlaing sudah menunggu. Selanjutnya Aung dan abk lainnya dengan menggunakan kapal penangkap ikan 
Thailand (yang  berlayar secara legal) untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. 

Kondisi kerja diatas kapal sangat melelahkan. Ia harus bekerja mulai pukul 04.30 hingga pukul 2.00 dini hari. Ia bekerja 
mulai dari menjaring ikan, mereparasi jaring ikan, dan juga membersihkan kapal. Ia tidak pernah tahu kemana kapal 
akan berlayar. Di atas kapal Ia mendapatkan jatah makan dua kali sehari dan 3 gayung air untuk mandi. Jika ia terlihat 
mengantuk, sang mandor akan memaki dan mengancam akan memukul. Selain itu jika Ia tertidur, maka petugas kapal 
akan mencatat kejadian tersebut dan memotong gajinya.

Setelah 3,6 bulan berlayar, kapal akhirnya mendarat di Ambon mengingat terdapat kantor perwakilan dari perusahaan  
penangkap ikan milik Thailand tersebut. Kepala Kantor Perwakilan tersebut adalah bernama Syukur (warga negara 
Indonesia) Sesampainya di Ambon pemilik kapal memberinya 1 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang, Ia dan 7 pekerja 
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lainnya memutuskan untuk lari dari kapal, karena mereka mendengar bahwa mereka telah dijual pada pemilik kapal dan 
harus bekerja di kapal tersebut selama 7 tahun kedepan.  

Setelah lari dari kapal, mereka di tolong oleh salah seorang warga Myanmar yang tinggal di Ambon dan membawa 
mereka ke kantor Imigrasi.

STUDI KASUS TPPO 2
Jun, seorang pemuda berusia 22 tahun, meninggalkan kampung halamannya di Lampung untuk mengadu nasib dan 
mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia adalah salah seorang dari 54 buruh yang bekerja di sebuah pabrik panci milik 
seorang pengusaha bernama Yuki di wilayah Tangerang. Begitu ia sampai di sana (Januari 2013), seluruh barang-barang 
pribadi seperti telepon genggam dan dompet disita oleh sang majikan, Yuki, tanpa alasan yang jelas. Diketahui bahwa 4 
orang dari 54 buruh yang bekerja pada pabrik panci tersebut masih di bawah umur. Mereka semua dipekerjakan untuk 
mencairkan alumunium yang kemudian dibentuk menjadi wajan/panci.

Selama bekerja, ia disediakan sebuah tempat tinggal. Tempat tinggal itu adalah sebuah bangunan setinggi 2 meter, luas 
8x6 meter, dan terdiri dari 3 ruang yang di huni beramai-ramai dengan puluhan buruh lainnya. Bangunan tersebut sangat 
kotor, gelap, dan lembab karena sulitnya udara segar masuk ke dalam ruangan. Ketika sudah malam dan waktunya tidur, 
bangunan ini akan digembok dari luar untuk mencegah agar para buruh tidak kabur. Jun dan buruh lainnya hanya tidur 
beralaskan tikar yang sudah rusak, bahkan beberapa buruh terpaksa tidur di lantai semen karena keterbatasan luas 
tikar yang tersedia. Mereka juga kesulitan untuk mandi (termasuk buang air dan sikat gigi) karena jam kerja yang sangat 
panjang dan fasilitas kamar mandi yang sangat buruk, sehingga banyak dari mereka yang sudah 2-3 bulan tidak mandi 
dan tidak ganti pakaian. Keterbatasan kondisi ini menyebabkan banyak dari para buruh yang terkena penyakit kulit dan 
kelopak mata yang gelap. Sementara makanan yang diberikan kepada mereka pun sangat terbatas, tidak enak, dan tidak 
bergizi sehingga sering kali mereka harus bekerja dalam keadaan lapar.

Bersama buruh lainnya, Jun diangkut dari tempat tinggalnya menuju tempat bekerja dengan menggunakan mobil boks 
yang dikunci selayaknya mereka adalah barang. Mereka dipaksa bekerja dari pukul 6 pagi hingga 10 atau 12 malam 
dengan jam istirahat yang sangat minim, bahkan tidak diperbolehkan untuk beribadah. Tidak jarang mereka mengalami 
kekerasan fisik setiap kali melakukan kesalahan (termasuk jika ketahuan sholat saat jam kerja) seperti dipukul, ditonjok, 
dan disundut rokok. Buruh yang sakit akan dipindahkan ke ruangan yang berbeda agar tidak menularkan penyakit 
ke buruh lainnya. Buruh yang sakit bukannya mendapatkan perawatan medis, melainkan akan disiram dengan cairan 
alumunium foil sebagai hukuman karena jatuh sakit.

Selama 3 bulan bekerja, Jun dan buruh lainnya tidak pernah mendapatkan gaji, sehingga pada tanggal 22 April 2013 Jun 
memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Saat itu ia baru saja diturunkan dari mobil boks untuk bekerja di pabrik 
seperti biasanya, namun kali ini bukannya bekerja ia justru mengambil kesempatan untuk berlari melompati tembok, 
menerobos semak-semak, lari ke arah jalan tol, dan menumpang kapal di Pelabuhan Merak sampai ke Bakauheni agar 
bisa pulang ke kampung halamannya di Lampung. Sesampainya di kampung halaman, ia melaporkan kejadian yang 
dialaminya kepada Kepala Desa yang kemudian bersama Kepala Desa ia melaporkan kejadian ini ke Polisi.

Dari laporan inilah, akhirnya pada tanggal 3 Mei 2013, Kepolisian Resor Kota Tangerang menggerebek pabrik tempat 
Jun bekerja dan berhasil menyelamatkan puluhan buruh lainnya yang mengalami kondisi eksploitatif yang sama dengan 
Jun.
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