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KATA PENGANTAR 

 

Dengan semakin maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi akhir-akhir ini, 

tidak saja di wilayah yang menjadi kantong-kantong yang dikenal selama ini, bahkan sudah 

merambah ke wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia, serta yang menjadi korban juga 

bertambah kepada usia-usia yang lebih muda bahkan di bawah umur.  Hal ini sungguh 

membuat kita sangat prihatin.   

 

Sesungguhnya berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah baik di pusat 

sampai ke provinsi, kabupaten bahkan ke desa-desa, namun pada kenyataannya sampai 

saat ini belum memperlihatkan hasil seperti yang kita harapkan bersama. 

 

Berdasarkan kenyaataan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Antar 

Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa perlu 

untuk melakukan sebuah Telaah Kebijakan Persepsi Orang Tua terhadap Tidak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) dan Provinsi yang dipilih adalah Banten, yang berdasarkan data 

yang diperoleh  merupakan wilayah dimana cukup banyak  terjadi kasus perdagangan 

orang. 

 

Yayasan MELATI Delapan Tiga yang telah beberapa kali diberikan kesempatan dan 

kepercayaan untuk melakukan kajian-kajian terhadap program-program yang menjadi 

perhatian utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kali 

ini dipercaya kembali untuk melakukan telaah kebijakan tersebut diatas. 

 

Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa kendala yang kami temui di lapangan 

pada saat kegiatan pengumpulan data melalui FGD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan 

Kecamatan, serta sulitnya menemukan korban TPPO yang akan diwawancara sebagai 

responden.  Namun dengan segala keterbatasan tersebut, Tim dari Yayasan MELATI tetap 

berusaha untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sehingga telaah  ini benar benar 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, bersama ini kami sampaikan laporan 

akhir Telaah Kebijakan Persepsi Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) di Provinsi Banten, disertai permohonan maaf bila masih terdapat kekurangan 

dalam laporan tersebut.  Yayasan MELATI Delapan Tiga mengucapkan terima kasih atas 

kepercayaan dan kerja sama yang baik selama ini. 

 

Jakarta,  November 2016 
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EXECUTIVE  SUMMARY 

TELAAH KEBIJAKAN KAJIAN PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai suatu bentuk modern dari perbudakan 

manusia, kejahatan lintas negara dan  merupakan pelanggaran berat terhadap hak azazi 

manusia.  Korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan 

dan dijual kembali, serta hak-haknya dirampas. Perdagangan orang merupakan perbuatan 

yang terselubung dan illegal sehingga datanya secara kuantitatif sulit diperoleh, data yang 

ada tidak dapat menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Merupakan fenomena gunung 

es sehingga yang terlihat hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya atau kenyataan yang 

ada, karena banyak kasus dengan berbagai alasan tidak dilaporkan oleh korban. Fakta 

menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan adalah kelompok rentan yang 

paling banyak menjadi korban, meskipun ada juga korban laki-laki atau anak laki-laki.Ini 

merupakan salah satu bentuk dari ketidak adilan gender. Kondisi ini menimbulkan 

kekhawatiran kita sebagai bangsa karena mayoritas perempuan Indonesia bekerja disektor 

domestik dan buruh migrant. 

 

Pemerintah Indonesia mempunyai sikap yang tegas untuk memerangi tindak perdagangan 

orang dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan.  

Namun upaya yang telah dilakukan belum menunjukan hasil yang memuaskan.  

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terutama keterlibatan keluarga sebagai unit 

terkecil dalam masyarakat adalah sangat penting guna melakukan upaya pencegahan dan 

penanganan yang optimal. Untuk dapat menentukan peran keluarga,  perlu diketahui 

sejauh mana persepsi orang tua tentang adanya TPPO. Persepsi bersifat subyektif karena 

bergantung pada kemampuan dan pengalaman serta keadaan dari masing-masing 

individu, dengan demikian persepsi merupakan proses perilaku Individu terhadap apa yang 

dilihat, didengar atau dirasakan berdasarkan pengalaman dan keinginannya dalam bentuk 

sikap, pendapat dan tingkah laku atau disebut juga perilaku individu. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi antara lain: karakteristik atau pribadi, sikap atau attitude,  motif 
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ketertarikan, fokus perhatian, pengalaman dan pengetahuan serta harapan (ekspektasi) 

seseorang.  Oleh karena itu perlu dilakukan analisis tentang persepsi orang tua terhadap 

Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk merumuskan kebijakan dan upaya pencegahan 

dan penanganan yang lebih strategis dan tepat sasaran. 

 

Kajian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik purposive sampling  

yaitu memilih responden yang sesuai dengan kriteria dan tujuan kajian, sebanyak 12 orang 

pada masing-masing kelompok responden dipilih untuk wawancara mendalam (indepth 

interview), yaitu orangtua (ayah dan ibu)  yang memiliki anak usia 18 tahun ke bawah 

(bukan korban TPPO), serta orang tua (ayah-ibu) yang memiliki anak usia 18 tahun 

kebawah (pernah menjadi korban TPPO). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

fokus group discussion (FGD), wawancara dan review dokumentasi. Menggunakan design 

cross sectional study yang pengukuran semua variabel dilakukan dalan satu kali 

pengambilan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif 

meliputi pengumpulan data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Keabsahan 

data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

 

Dalam kajian ini ditemukan bahwa pemahaman dan pengetahuan orang tua tentang TPPO  

di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam pencegahan dan penanganan TPPO pada 

umumnya terkait dengan masalah mendasar yaitu kemiskinan, keterbatasan dan 

kesempatan kerja.  tingkat pendidikan yang rendah dan angka putus sekolah yang masih 

tinggi. Orang tua belum memahami dan mengetahui tentang TPPO, karena belum pernah 

mendapat informasi dari petugas yang berwenang. Perdagangan orang dengan modus 

tawaran kerja tidak dipersepsi sebagai suatu tindak pidana yang merupakan ancaman yang 

membahayakan, melainkan di persepsi sebagai suatu kesempatan atau peluang kerja 

untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau ternyata mereka menjadi korban, maka itu 

diterima sebagai “nasib”.  

Kata kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Persepsi dan Persepsi Orang Tua   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk modern dari perbudakan 

manuisia yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat 

manusia dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak azazi manusia. Korban 

diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual 

kembali, serta hak-haknya dirampas. 

Tindak Pidana Perdagangan Orang telah meluas baik dalam bentuk jaringan kejahatan 

yang terorganisir maupun tidak terorganisir yang bersifat antar negara maupun dalam 

negeri. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap masyarakat bangsa dan negara serta 

terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak azazi 

manusia.  

Menurut PBB diperkirakan 4.000.000 (empat juta) orang telah menjadi korban 

perdagangan orang. Data Internasional Organization Migration (IOM) memperkirakan 

500.000 orang diperdagangkan diwilayah Eropa dan Asean. Indonesia menjadi daerah 

sumber tempat transit dan penerima perdagangan orang, diperkirakan hampir 7.616 

sampai 1.000.000 korban setiap tahunnya. 

Perempuan dan anak merupakan target utama perdagangan orang untuk diexploitasi 

baik seksual maupun tenaga kerja paksa, meskipun ada juga korban laki-laki atau anak 

laki-laki.  Menurut IOM jumlah perdagangan orang yang terjadi di Indonesia mencapai 

6.689 orang pada periode Maret 2005 hingga Desember 2015, angka yang cukup besar 

diantara negara-negara tempat terjadinya perdagangan orang dengan korban 

terbanyak adalah anak perempuan 950 orang dan wanita usia dewasa 4.926 orang, 

sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa 647 orang.   
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Perdagangan orang merupakan kejahatan yang luar biasa yang menggunakan berbagai 

modus operandi. Pada umumnya modus operandi yang dilakukan adalah pengiriman 

tenaga kerja, duta seni budaya, perkawinan pesanan, pemalsuan dokumen dan 

penyalahgunaan visa, pemindahan tenaga kerja prosedural yang dipindahkan secara 

illegal, jeratan hutang dan kerja paksa, adopsi anak atau penjualan orang. Pada 

beberapa tahun terakhir ini terjadi perubahan yang cukup signifikan pada modus 

operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sejumlah awak kapal menjadi korban 

perdagangan orang, serta munculnya modus baru yang menggunakan teknologi 

sebagai basis mekanisme kejahatan seperti prostitusi online. 

Perdagangan orang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga keluarga 

maupun masyarakat yang lebih luas. Pada individu korban diexploitasi menggunakan 

kekerasan yang berakibat ganguan fisik, mental sosial bahkan sampai kematian. 

Sedangkan pada tingkat komunitas jumlah perempuan miskin bertambah, meluasnya 

pelacuran dan meningkatnya praktek-praktek kerja paksa bagi perempuan dan anak 

yang paling banyak menjadi korban. Salah satu modus yang cukup besar adalah melalui 

pengiriman tenaga kerja keluar negeri, hampir separuh penempatan tenaga kerja 

Indonesia terindikasi kuat perdagangan orang karena tidak melalui  mekanisme migrasi 

yang aman.  

Kajian Migrant Care tahun 2009 sedikitnya 450.000 warga Indonesia yang sebagian 

besar adalah perempuan (70%) diberangkatkan sebagai tenaga kerja keluar negeri, dari 

jumlah tersebut 60% dikirim secara illegal dan sekitar 46% terindikasi kuat menjadi 

korban tindak pidana perdagangan orang. 

Penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah tingginya angka kemiskinan, 

selain itu yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan orang adalah terbatasnya 

lapangan kerja, tingginya angka pengangguran serta rendahnya tingkat pendidikan. 

Faktor lain yang juga menjadi  penyebab adalah kurangnya pengetahuan dan informasi 

tentang cara-cara bekerja keluar negeri, gaya hidup yang konsumtif sehingga mereka 

rentan terhadap bujukan dan rayuan para calo tenaga kerja dan terjerat dalam 

perdagangan orang. Keinginan untuk hidup yang layak tapi dengan kemampuan yang 
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kurang memadai dan kurang mengetahui informasi pasar menyebabkan perempuan 

dan anak terjebak dalam lilitan hutang. 

Budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan ketidak setaraan dan ketidak adilan 

gender yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, peran ganda, subordinasi 

terhadap perempuan. Kondisi ini membuat perempuan menjadi objek perdagangangan 

orang, budaya menikah diusia dini menyebabkan tingkat perceraian yang tinggi pula, 

dan untuk kelangsungan hidup mereka cenderung masuk kedalam perdagangan orang. 

Oleh karena itu menempatkan perempuan pada posisi yang sangat beresiko 

khusususnya kesehatan baik fisik, mental dan spiritual dan sangat rentan terhadap 

kekerasan, kehamilan yang tidak dihendaki, infeksi menular, HIV Aids.   

Perdagangan orang merupakan perbuatan yang terselubung dan illegal sehingga 

datanya secara kuantitatif sulit diperoleh, data yang ada tidak dapat menggambarkan 

kejadian yang sebenarnya. Hal ini merupakan fenomena gunung es sehingga yang 

terlihat hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya atau kenyataan yang ada, karena 

banyak berbagai kasus yang oleh karena berbagai alasan tidak dilaporkan oleh korban 

atau kasusnya terselubung belum terungkap oleh yang berwajib. 

Pemerintah Indonesia mempunyai sikap yang tegas untuk memerangi tindak 

perdagangan orang dengan menetapkan berbagai peraturan perudang-undangan 

antara lain UU No.21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

UU No 35/2014 tentang perubahan atas UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak, 

UU No. 39/Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan TKI keluar negeri,  Kepres 

No.88  tentang Rencana Aksi Nasional. Keseriusan pemerintah dalam memerangi  

Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menyelidiki,  menindak dan menghukum 

pelaku, selain itu juga memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan berbagai 

lapisan masyarakat melalui upaya pencegahan, rehabilitasi sosial dan kesehatan, 

penegakan hukum, serta pemulangan, reintegrasi dan pemberdayaan korban. Namun 

upaya yang  telah dilakukan belum menunjukan hasil yang memuaskan, salah satu 



 

4 

 

propinsi di wilayah Indonesia yang merupakan daerah yang mempunyai kasus terbesar 

ke-9 Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Provinsi Banten. 

Tabel 1.  

DATA KORBAN BERDASARKAN ASAL DAERAH TAHUN 2005 - 2013 

No. Provinsi Jumlah Korban 

1. Jawa Barat 1.946 

2. Jawa tengah 842 

3. Kalimantan Barat 732 

4. Jawa Timur 633 

5. Nusa Tenggara Barat 381 

6. Nusa Tenggara Timur 326 

7. Sumatera Utara 237 

8. Lampung 257 

9. Banten 211 

            Sumber IOM 2014 

Bentuk perdagangan orang yang ditemukan di Provinsi Banten adalah buruh migrant 

yang diperdagangkan keluar negeri. Kebanyakan buruh migran provinsi Banten berasal 

dari Kabupaten Lebak, Serang, Pandeglang, Tangerang dan Cilegon. Dengan negara 

tujuan utamanya (80%) kawasan Timur Tengah antara lain Arab Saudi, Kuwait, 

Jordania, kemudian sebagian sisanya ke negara negara dikawasan Asia Pasifik ke 

Malaysia, Taiwan dan Korea. 

Sebagai daerah pengirim rangkaian proses perekrutan pada umumnya dilakukan oleh 

agen atau calo dari luar banten yang datang kedaerah asal buruh migran, setelah 

direkrut, sebelum diberangkatkan kenegara tujuan masing-masing para buruh migram 

ditampung ditempat-tempat penampungan antara lain di Sukabumi, Bogor, Jakarta, 

Bandung, Cianjur dan Batam. 
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Untuk menghapus tindak pidana perdagangangan orang, Provinsi Banten telah 

mengeluarkan berbagai kebijakan dan telah membentuk gugus tugas tindak pidana 

perdagangan orang (SK. Gub.No 181.505 Kep.881-huk/2011 tentang pembentukan 

guguss tugas pencegahan dan penanganan TPPO tingkat provinsi Banten) yang 

melibatkan dinas SKPD terkait untuk menjalankan Rencana Aksi Daerah Penghapusan 

Tindak Perdagangan Orang,  

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terutama keterlibatan keluarga sebagai 

unit terkecil dalam masyarakat adalah sangat penting guna melakukan upaya 

pencegahan dan penanganan yang optimal, oleh karena itu perlu dilakukan analisis 

tentang persepsi orang tua terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk 

merumuskan kebijakan dan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih strategis 

dan tepat sasaran. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memandang perlu 

untuk melakukan Kajian tentang Persepsi Orang Tua terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dengan mengambil salah satu wilayah kajian yang dapat 

mempresentasikan wilayah dengan angka korban perdagangan orang yang cukup besar 

(urutan 9 sumber IOM 2014). Karakteristik Provinsi Banten yang memiliki angka 

kemiskinan cukup tinggi (9,17) dan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang 

rendah (70,27) serta tingkat pendidikan yang juga rendah yang ditandai dengan rata-

rata lama bersekolah 8,27 tahun. Kondisi ini menyebabkan Provinsi Banten rentan 

terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebutlah yang menjadi dasar 

perlunya dilakukan Kajian tentang Persepsi Orang Tua Terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

B. Maksud dan Tujuan Kajian 

1. Maksud Kajian  

Maksud kajian ini untuk mendptkan dukungan empiris tentang kebijakan dan   

program pencegahan dan penanganan perdagangan orang guna menghapus TPPO 

di Kabupaten Lebak Provinsi Banten  
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2. Tujuan Kajian 

a. Mengidentifikasi profil social budaya Kabupaten Lebak Provinsi Banten  

b. Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan program pencegahan TPPO di 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten  

c. Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan program TPPO di Provinsi 

Banten 

d. Mengidentifikasi dan menganalisisis persepsi orang tua tentang TPPO 

C. Keluaran Kajian 

1. Laporan tentang Kebijakan program Pencegahan Tindak Pidana perdagangan orang 

di Provinsi Banten. 

2. Laporan tentang Persepsi Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 

3. Rekomendasi Kebijakan dan Program Pencegahan Penanganan Tindak Pidana 

perdagangan Orang. 

D. Ruang Lingkup Kajian 

1. Mengumpulkan data dan informasi dari kementerian dan lembaga di pusat untuk 

mengetahui kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan 

dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. 

2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kebijakan dan program pencegahan 

dan penanganan tindak pidangan perdaganganan orang dari SKPD  terkait, lembaga 

masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat ditingkat provinsi dan kabupaten 

kota 

3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kasus tindaka pidana perdagangan 

orang yang terjadi dan modus operandinya serta penanganan yang dilakukan oleh 

institusi terkait dan masyarakat sekitar. 

4. Mengumpulkan data dan informasi tentang persepsi orang tua ayah dan ibu yang  

mempunyai anak usia 0 – 18 tahun. 

5. Mengumpulkan data dan informasi orang tua ayah dan ibu yang pernah mengalami 

menjadi korban tindak pidana perdaganganan orang. 
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6. Mereview dokumen study kasus tindak pidana perdagangan orang dilokasi kajian 

7. Menysusun rekomendasi kebijakan dan program pencegahan dan penanganan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Persepsi 

Persepsi merupakan salah satu aspek pisikologis yang sangat menentukan bagi 

seseorang dalam bereaksi, merespon terhadap berbagai hal dan gejala disekitarnya, 

dalam kehidupan sehari-hari, nampak bahwa persepsi seseorang bersifat fleksibel yang 

dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 

Banyak sekali pengertian atau difinisi mengenai persepsi. Secara sederhana pengertian 

persepsi menyandang arti cara seseorang dalam memahami atau pemberian makna 

atas suatu informasi dan stimulus yang didapat dari proses pengindraan terhadap 

objek atau peristiwa yang diproses oleh otak. 

Berbagai ahli telah mendifinisikan  tentang persepsi yang pada prinsipnya menyandang 

arti yang sama. 

Menurut Bimo Walgito (2007) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses 

pengorganisasian, menginterprestasikan (terjadi dalam diri) terhadap stimulus yang 

diterima oleh individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas 

yang terintergrasi dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat 

diambil oleh individu dengan berggbagai macam bentuk, stimulus mana yang akan 

mendapat respon dari individu tergantung pada perhatian dan pengalaman pada 

individu yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap individu akan mempersepsikan 
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suatu stimulus dengan berbeda-beda karena perasaan, kemampuan berfikir serta 

pengalaman yang dimilikinya tidak sama. 

Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan 

menginterprestasikan informasi yang ada dilingkungannya untuk menciptakan 

gambaran keseluruhan yang berarti, persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses 

katagorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. (Menurut Kotler (2004); Schiffman 

& Kanuk (2000). 

Menurut Davidov berpendapat bahwa persepsi merupakan proses pengorganisasian 

dan penginterpretasian  terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga 

didapat sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang terintegrasi dalam diri 

individu. 

Persepsi bersifat subyektif karena bergantung pada kemampuan dan pengalaman serta 

keadaan dari masing-masing individu, sehingga stimulus akan ditafsirkan berbeda-beda 

oleh individu yang satu dengan individu yang lain, dengan demikian persepsi 

merupakan proses prilaku Individu yaitu pemberian tanggapan arti, gambaran atau 

penginterpretasikan terhadap apa yang dilihat, didengar  atau dirasakan berdasarkan 

pengalaman dan keinginannya dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku atau 

disebut juga perilaku individu. 

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Individu Mempunyai Persepsi 

Setiap individu mempunyai kecenderungan dalam melihat stimulus atau objek yang 

sama dengan cara yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti 

pengetahuan, pengalaman masa lalu maupun keinginan seseorang terhadap peristiwa 

maupun kondisi yang dihadapinya 

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi.  Menurut Vincent (1997), persepsi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pengalaman masa lalu, karena seseorang 

biasanya akan menarik kesimpulan yang sama terhadap stimulus yang sama, yaitu apa 

yang ia lihat, dengar, dan rasakan. (2) Keinginan, karena seseorang cenderung menolak 



 

9 

 

tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. (3) Pengalaman dari teman 

dan orang-orang yang ada di lingkungannya.  

Menurut Yule (2012) menyatakan ada bebebrapa faktor yang mempengaruhi persepsi 

(1) karakteristik atau pribadi seseorang (2) sikap atau attitude seseorang, (3) motif 

seseorang (4) ketertarikan, (5) focus perhatian (6) pengalaman dan pengetahuan 

seseorang, (7) harapan (ekspektasi) seseorang . 

 

 

  

Gambar 1: 

FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA PERSEPSI (YULE, 2012) 
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Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia perdagangan atau perbudakan telah ada sejak 

ribuan tahun yang lalu dimulai dengan adanya penindasan atas suatu kelompok oleh 

kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai 

kelompok yang lemah. Sejarah perdanganan orang atau perbudakan sudah ada sejak 

zaman kerajaan terutama di pulau Jawa sebagai bagian dari sistim pemerintah feodal. 

Ketika penjajahan kolonial Belanda di Indonesia kasus perdagangan orang berbentuk 

kerja rodi, prostitusi atau komersial sex yaitu memaksa perempuan pribumi menjadi 

pelacur untuk malayani para petinggi atau tentara, selain menjadi pekerja sex juga 

dibawa kepulau lain  juga keluar negeri ke Singapura, Malaysia, dll 

Di era globalisasi perdagangan orang semakin marak dalam wujud yang illegal dan 

terselubung dengan cara melakukan bujukan, ancaman, rayuan untuk dibawa 

kedaerah lain bahkan dipekerjakan diluar negeri, untuk dijual dipekerjakan sebagi 

pekerja sex atau buruh dan atau dalam bentuk expliotasi lainnya 

Dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan 

sungguh-sungguh pada tingkat nasional, regional maupun internasional untuk  

memberantas tindak pidana perdagangan orang demean dikeluarkannya UU No.21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Definisi perdangan orang  mengalami perkembangan sampai ditetapkannya protokol 

PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan perempuan khususnya 

perempuan dan anak ditandatanganinya bulan Desember tahun 2000 di Palermo, Itali. 

Dalam protokol tersebut menyatakan bahwa : 

The recruitmen transportation, transfer, harbouring or receiptof  person, by means of 

threat or use force or other for more coercion, of abduction, of fraud, of deception,  of 

abuse of power or of a position vulneralibility or a person, having control over anather 

porson, for the purpose of exploitation.  Exploitation shall include ad aminimum the 

exploitation, of the prostitution of others or ohter from of sexual exploitation, forced  

labaur services slavery or practices similar to slavery service to the or forced labour 

services slavery practices similar to slavery, service to the  or the removal of organs.  
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(Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lainnya, 

penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan, atau penyalahgunaan, kekuasaan 

atau posisi rentan, ataupun penerimaan pemberian bayaran, atau manfaat sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut 

untuk diexploitasi yang minimal termasuk exploitasi lewat prostitusi atau bentuk-

bentuk exploitasi sexual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau 

praktek-praktek yang menyerupainya,  adopsi illegal, atau pengambilan organ-organ 

tubuh.      

Menurut koalisi anti trafficking definisi perdangan orang didefinisikan sebagai 

pergerakan manusia lintas batas mengandung pemaksaan, penipuan, dan perdagangan 

orang. 

Menurut departemen luar negeri Amerika Serikat trafficking khususnya perempuan 

dan anak anak perempuan untuk keperluan prostitusi dan kerja paksa merupakan 

salah satu dari kegiatan kriminal internasional. 

Pengertian perdagangan orang menurut UU No 21 Tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidanan perdagangan orang. Ketentuan umum (pasal 1 angka 1, 

7 dan 8) merupakan rujukan utama untuk menetapkan rumusan mengenai perdangan 

orang  yaitu seperti yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa 

perdangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, pemaksaan, 

penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, 

baik yang dilakukan antar negara untuk tujuan exploitasi atau mengakibatkan orang 

terexploitasi.  

Persetujuan dari seseorang perdagangan orang atas exploitasi sebagaimana yang 

diuraikan pada texs diatas pasal itu tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan 

telah digunakan. Perekrutan, transportasi, pemindahan tangan, penyembunyian 
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seseorang anak untuk tujuan exploitasi akan dianggap sebagai perdagangan orang 

bahkan jika hal tersebut tidak  melibatkan sebagaimana cara yang dijelaskan. 

Perekrutan, transportasi, pemindahan tangan, penyembunyian seseorang anak untuk 

tujuan exploitasi akan dianggap sebagai perdagangan orang bahkan jika hal atersebut 

tidak melibatkan cra sebagaimana yang dijelaskan. 

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan orang  

Cameron dan Newman (2008) membagi faktor yang berkontribusi terhadap 

perdagangan orang menjadi dua, yaitu Faktor Struktural dan Faktor Proximate. Gambar 

1. menjelaskan adanya berbagai faktor struktural dalam masyarakat yang berkontribusi 

bagi terjadinya kejahatan perdagangan manusia, yaitu:  

1. Faktor ekonomi, sebagai dampak dari globalisasi, kemiskinan, kecenderungan 

kemunduran ekonomi, pasar bebas, deregulasi dan migrasi;  

2. Faktor sosial, sebagai dampak dari ketimpangan sosial, adanya diskriminasi gender 

dan marjinalisasi, status budaya yang tidak menguntungkan serta pelacuran;  

3. Faktor ideology, sebagai dampak dari rasisme, xenophobia (takut terhadap orang 

asing), gender dan strereotipe budaya;  

4. Faktor geopolitik, sebagai dampak dari adanya perang, perjuangan sipil, konflik 

dengan kekerasan dan basis operasi militer.  

Faktor-faktor di atas akan menciptakan kondisi vulnerability atau kerentanan bagi 

perempuan dan anak perempuan untuk menjadi korban perdagangan manusia. 

Kemiskinan membawa berbagai permasalahan, salah satunya adalah pengangguran. 

Pengangguran terstruktur dan kemiskinan menghasilkan bentuk perdagangan 

tersembunyi yang bersifat ilegal. Apa yang terjadi pada korban perdagangan 

perempuan bukan hanya permasalahan kemiskinan, namun merupakan pemiskinan 

GAMBAR 2. 
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FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG 

 

Sumber CAMERON & NEWMANN 2008 : 3  

Perbedaan peran gender akibat ideologi sosial menghasilkan perbedaan status. 

Stereotipe budaya juga menjelaskan adanya perbedaan peran gender tersebut. Secara 

tidak proporsional perempuan lebih banyak yang menjadi ibu rumah tangga karena 

mereka dipercaya cocok untuk bersifat komunal, sementara laki-laki cocok menjadi 

pencari nafkah. Ketimpangan gender atau gender inequality bukanlah masalah 

individual, melainkan masalah yang melekat pada struktur masyarakat (pernikahan dan 

keluarga, pekerjaan dan ekonomi, politik, agama serta seni dan bahasa). Selain 

ketimpangan gender, ada pula bentuk-bentuk diskriminasi gender. Ketimpangan 

gender juga terkait dengan kemiskinan dan migrasi. Ada hubungan langsung antara 

ketimpangan gender dengan peningkatan migrasi perempuan yang miskin dan 

ekspansi ekonomi politik global yang patriarkis. 

Selanjutnya, Cameron dan Newman (2008), menjelaskan faktor proximate yang 

berkontribusi terhadap perdagangan orang meliputi:  

1. Aspek kebijakan dan hukum, yakni dengan adanya rezim hukum nasional maupun 

internasional yang tidak memadai dan penegakkan hukum yang buruk, terutama 

FAKTOR GEOPOLITIS 
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undang-undang dan kebijakan migrasi dan imigrasi serta undang-undang dan 

standar perburuhan;  

2. Aspek penegakan hukum, yakni dengan maraknya korupsi, adanya kesalahan 

negara dalam kegiatan kriminal, dukungan pejabat negara kepada pengusaha yang 

terlibat kegiatan kriminal (perdagangan senjata, obat-obat terlarang, pelacuran, 

dsb);  

3. Lemahnya kemitraan antara rakyat dan negara, yang ditandai dengan lemahnya 

kampanye pendidikan, kurangnya kesadaran di antara komunitas yang rentan, 

masyarakat yang semakin apatis (tidak mau tahu keadaan sekitar) dan akuntabilitas 

yang buruk dari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga negara. 

Untuk mengetahui terjadinya perdagangan orang, maka  perlu dipahami adanya tiga 

elemen atau tiga unsur yang saling terkait, antara proses, cara serta  tujuan  

 

 

 

 

 

TABEL 2 :  

KETERKAITAN PROSES, CARA DAN TUJUAN PERDAGANGAN ORANG 

PROSES + JALAN/CARA + TUJUAN 

Perekrutan 

atau  

Pengangkutan 

atau  

Penampungan  

atau  

D 

A 

N 

Ancaman kekerasan atau  

Penggunaan kekerasan 

atau Penculikan  atau 

Penyekapan  atau 

Pemalsuan  atau Penipuan  

atau Penyalahgunaan  

D 

A 

N 

   Eksploitasi atau 

mengakibatkan orang 

tereksploitasi meliputi 

tetapi tidak terbatas pada: 

pelacuran, 

kerja/pelayanan paksa, 

perbudakan/praktik serupa 
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Pengiriman  

atau  

Pemindahan 

atau  

Penerimaan  

Kekuasaan/Posisi Rentan 

atau Penjeratan Utang/ 

Memberi bayaran atau 

manfaat 

perbudakan, penindasan, 

pemerasan, pemanfaatan 

fisik, seksual, organ 

reproduksi, secara 

melawan hukum 

memindahkan atau 

mentransplantasi organ 

dan atau jaringan tubuh, 

memanfaatkan 

tenaga/kemampuan 

seseorang oleh pihak lain 

untuk mendapatkan 

keuntungan baik materiil 

maupun immateriil 

 

1. Tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi aktifitas mencakup unsur 

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau 

penerimaan seseorang dalam memiliki komponen ataua tindakan tidak harus 

memenuhi semua unsur.  

2. Cara mencakup unsur ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, dan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi 

rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang atas orang lain baik yang 

dilakukan didalam negara atau antara negara, tidak harus memenuhi semua unsur 

cukup salah satu unsur saja sudah termasuk komponen cara 

3. Tujuan/maksud ekploitasi atau mengakibatkan orang terexploitasi mencakup unsur 

pelacuran, kerja paksa, atau pelayanan paksa, pebudakan atau praktek seperti 

perbudakan, pemerasan, pemanfaata fisik seksual oragan reproduksi atau secara 

melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ atau jaringan 
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tubuh atau memanfaatkan tenaga dan kemampuan seseorang oleh pihak lain 

untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun inmaterial. 

Explitasi disebut delik formil apabila terbukti ada minimal atau satu tindakan/ aktifitas 

dilakukan minimal satu cara untuk satu bentuk ekploitasi maka itu kasus perdagangan 

orang. Artinya tidak selalu ekploitasi harus sudah terjadi apabila dapat dibuktikan ada 

maksud atau tujuan untuk mengekploitasi korban maka pelaku dapat dijerat pasal-

pasal dalam UU PTPPO. Dengan perkataan lain jika unsure-unsur perbuatan sudah 

dibuktikan tanpa harus membuktikan akibat sduah termasuk perbuatan Tindan 

Pidanan Perdagangan Orang, apalagi jika telah mengakibatkan orang terekploitasi. 

Persetujuan korban perdagangan orang tidak  menghilangkan penuntutan PTPPO 

(Pasal 26). Karena berdasarkan UU dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari 

pihak korban apalagi demean satu cara yang telah disebutkan dalam ketentuan umum 

pasal 1 UU PTPPO dalam dan mengakibatkan korban terekploitasi atau diekploitasi 

pelaku TPPO  tetap dapat dipidana. 

Bagi korban anak-anak tidak berlaku situasi istimewa seperti pada protocol Polemo UU 

PTPPO yang menghilangkan keharusan adanya cara bagi perdagngan orang seperti 

ancaman atau penggunaan kekerasan atau pemaksaan, pada UU PTPPO untuk kasus-

kasus anak tetap diperlukan unsur, proses, cara dan tujuan. 

Menurut UU No.21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 UU PTPPO ekploitasi didifinisikan 

sebagai tindakan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada 

pelacuran, kerja atau pekerjaan paksa, perbudakan atau praktek seperti perbudakan, 

penindasan, pemerasan, pem,anfaatan fisik seksual, organ reproduksi, atau secara 

melawan hukum memindahkan mentransplantasikan organ atau jaringan tubuh atau 

memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Pada pasal 1 angka 8 disebutkan pula bentuk ekploitasi lainnya seperti ekploitasi 

seksual yaitu gejala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya 

dari korban untuk mendapatkan keuntungan tidak termasuk tetapi tidak terbatas pada 
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semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Selanjutnya pada pasal 1 angka 12 dan 12 

disebutkan kekerasan adalah sikap perbuatan secara melawan hukum demean tanpa 

menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya badan atau 

menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah 

setiap perbuatan untuk membantu dalam mengenali dan menentukan apakah suatu 

peristiwa berpeluang terjadinya maka diperlukan indikator sebagai berikut: 

Indikator TPPO 

Indikator ini dapat membantu dalam mengenali dan menentukan apakah suatu 

peristiwa berpeluang terjadinya TPPO.  

1. Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang 

dilakukannya. 

2. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan 

sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam 

bisnis pelacuran; pengelola rumah border, mucikari); 

3. Adanya jeratan utang (misalnya saja untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, 

jasa perantara, biaya perjalanan dll) 

4. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (missal tidak boleh 

meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, dibawah 

pengawasan terus-menerus) 

5. Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti kerja 

6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain 

(keluarga, teman dll) 

7. Ditahan atau tidak diberikan pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, dll 

8. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak –anaknya 

9. Ancaman penggunaan kekerasan 

10. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik 

11. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk 

jangka waktu yang sangat panjang. 

12. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan, visa, paspor, dll. 



 

18 

 

13. Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya. 

14. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan leh pihak ketiga 

Indikator khusus untuk tujuan ekploitasi pelacuran: 

1. Mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam 

bisnis pelacuran 

2. Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari 

3. Pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon 

korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak 

ketiga 

4. Tempat dimana calon korban dipekerjakan berubah-ubah. 

Bentuk-bentuk Perdagangan Orang 

Ada berbagai bentuk perdagangan orang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Buruh migrant baik didalam negeri maupun diluar negeri tanpa perlindungan, 

banyak orang termasuk  perempuan dan anak dibawah umur bermigrasi tanpa jalur 

formal tetapi melalui jalur informal atau melanggar hukum. Buruh migrant ini 

diekploitasi sepanjang proses migrasi mulai dari perekrutan, hinggaa proses pra-

keberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali 

2. Pekerja/pembantu rumah tangga (PRT) kerap menghadapi bahaya karena sifat 

pekerjaan mereka yang bertempat tinggal dirumah pribadi tertutup dari sorotan 

masyarakat sering terdengar  laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan 

oleh majikan atau kelarga majikan, ruang gerak pembantu rumah tangga dibatasi 

biasanya mereka dikurung dirumah. Paspor dan dokumen lainnya ditahan oleh 

majikannya.  

3. Perempuan atau anak yang dipekerjakan sebagai pelacur, perekrutan untuk 

industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migrant. 

Perempuan yang akan bekerja atau keluarganya telah menyerahkan sejumlah uang 

kepada perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan diluar negeri atau di daerah 
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lain, mereka biasanya tidak tahu apa pekerjaannya sampai ditempat tujuan, pelaku 

memalsukan dokumen mereka sehingga mereka tidak berani mengadu kepihak 

yang berwajib karena mereka adalah pekerja illegal, mereka takut dipenjara atau 

dideportasi. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga ia tidak 

berani melarikan diri, korban juga disekap secara paksa juga dijaga agar tidak 

melarikan diri. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk menjadi 

pembantu rumah tangga, pegawai restoran, atau bekerja disektor hiburan, 

kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial. 

4. Kerja paksa; orang yang melakukan pekerjaan yang bukan merupakan kehendaknya 

sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh 

imbalan sama sekali. 

5. Pengantin pesanan; ada kecenderungan maraknya laki-laki dari negara industri 

seperti Taiwan, Hongkong, mencari pengantin dari negara berkembang, meskipun 

banyak pengantin pesanan yang sukses dan bahagia namun disisi lain banyak 

terjadi penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktek serupa perbudakan. 

6. Pengemis atau anak jalanan; anak-anak direkrut, diculik untuk dijadikan pengemis 

atau anak jalanan. 

Pelaku Perdagangan Orang  

Menurut “Rosenberg” pelaku perdangan orang adalah: 

1. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen, calo-calo, mereka 

memfasilitasi pemalsuan KTP, Paspor secara illegal, menyekap calon pekerja 

dipenampungan dan menempatkan korban dalam pekerjaan yang berbeda atau 

secara paksa memasukkan kedalam industri seks 

2. Agen atau calo bisa dari luar daerah bisa juga seorang tetangga, teman bahkan 

kepala desa dalam perekrutannya mereka menggunakan kebohongan, penipuan 

atau pemalsuan dokumen. 

3. Aparat pemerintah; yang terlibat dalam pemalsuan dokumen membiarkan 

terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatan 

secara illegal 
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4. Majikan apabila menempatkan pekerjanya dalam kondisi ekploitatif seperti tidak 

membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik dan seksual, 

memaksa untuk bekerja menjerat pekerja dalam lilitan hutang 

5. Pemilik atau poengelola rumah bordir, mereka memaksa perempuan bekerja diluar 

kemauannya, menjerat dalam lilitan hutang menyekap membatasi kebebasan 

bergerak, tidak membayar gaji, merekrut dan mempekerjakan anak dibawah umur. 

6. Calo pernikahan; apabila pernikahan yang diaturnya telah melibatkan seorang isteri 

terjerumus kedalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif. 

7. Orang tua, sanak saudara yang secara sadar mejual anaknya atau saudaranya 

melalui calo kepada majikan disektor industri seks lainnya atau kalau mereka 

menerima pembayaran dimuka untuk penghasilan yang akan diterima oleh 

anaknya nanti, menyerahkan anaknya untuk melunasi hutangnya sehingga anak 

terjerat dalam lilitan hutang 

8. Suami; mengirimkan isterinya ketempat lain untuk mengeksploitasinya demi 

keuntungan ekonomi (menempatkan dalam setatus budak atau melakukan 

prostitusi) 

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan TPPO 

Pemerintah dan masyarakat telah berupaya  melakukan pencegahan dan penanganan 

tindak pidana perdagangan orang, upaya pencegahan penanganan TPPO harus 

diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan instansi atau kementerian 

lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu pemerintah, masyarakat dan organisasi 

lembaga swadaya masyarakat serta organisasi internasional harus bekerja sama dalam 

menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan TPPO melalui kegiatan 

pencegahan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi, 

bantuan hukum bagi korban. 

Tinngginya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang dengan UU no.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO yang 

dilengkapi dengan peraturan pemerintah No.9 Tahun 2008 tentang tata cara dan 

mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban TPPO. Serta Peraturan Presiden 
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No.69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan 

beberapa eraturan menteri dan kapolri untuk  memberikan landasan operasional 

dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. 

Sesuai dengan amanat dalam pasal 58 UU TPPO, Peraturan Presiden No. 69 Tahun 

2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Upaya pencegahan 

penanganan TPPO memerlukan keterlibatan semua berbagai pihak, baik kementerian 

lembaga, daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masayarakat, organisasi 

profesi, akademisi, dunia usaha dan penegak hukum.  Guna memudahkan koordinasi 

upaya pencegahan dan penanganan TPPO diperlukan membentuk gugus tugas baik 

dipusat maupun daerah sebagaimana amanat UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO 

untuk membentuk gugus tugas penanganan TPPO di pusat, provinsi maupun kab/kota 

yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan 

penanganan TPPO secara berkesinambungan, terpadu dan konfrehensif. Melaksanakan 

advokasi sosialisasi dan pelatihan dan kerjasama nasional maupun internasional, 

memantau perkembangan pelaksanaan, perlindungan korban yang meliputi 

rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial.  Memantau perkembangan 

pelaksanaan penegakan hukum, pelaporan dan evaluasi. 

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas TPPO menteri 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua umum dan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai ketua harian. Untuk 

mendukung ketua harian gusgus tugas maka dibentuk sekretariat gugus tugas yang 

diketuai oleh sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan keanggotaan 

dari kementerian lembaga terkait, kepala sekretariat secara fungsional 

bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Pusat dan secara administrativ bertanggung 

jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan. 

Guna menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah pemberantasan TPPO secara 

terpadu maka perlu dibentuk Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus 

Tugas Kab/Kota yang melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung demean 

instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan program dan 
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kegiatan dalam bentuk rencana aksi nasinal dan rencana aksi daerah. Anggaran 

pelaksanaan Gugus Tugas Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara cq Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggara 

Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas Kab/Kota dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka pelaksanaan atugas ketua harian dapat 

membentuk Sub Gugus Tugas TPPO sesuai dengan kebutuhan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No.25 Kep 

Mentko/Kesra tentang Rencana Aksi Nasinal PTPPO dan eksploitasi seksual anak 2009– 

2015 sturktur GT- PTPPO terdiri dari 6 Sub Gugus Tugas yaitu: 

1. Sub GT- PTPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak dikoordinasikan oleh Dirjen 

PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

2. Sub GT-PTPPO Rehabilitasi kesehatan dikoordinasikan oleh Dirjen Bina Upaya 

Kesehatan Kementerian Kesehtan 

3. Sub GT- PTPPO Rehabilitasi sosial pemulangan dan reintegrasi dikoordinasikan oleh 

Dirjen Rehabilitasi Sosial 

4. Sub GT- PTPPO Penegakan hukum dikoordinasikan oleh Bareskrim Kapolri RI 

5. Sub GT- PTPPO Pengembangan norma hukum dikoordinasikan oleh Dirjen 

Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

6. Sub GT- PTPPO Kerjasama dan koordinasi dikoordinasikan oleh Deputi 

Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Kementerian PMK 

Berdasarkan pasal 14 PerPres No.49 tahun 2008 bahwa bahwa tugas, susunan 

organisasi keanggotaan dan anggaran Gugus Tugas Provinsi dan GT-Kab/Kota harus 

mengacu kepada format dan bentuk GT- PTPPO Pusat. 

Untuk menjamin menyusun kebijakan program dan kegiatan secara terpadu sistematis 

dan efektif maka GT tingkat pusat maupun daerah perlu menyusun Rencana Alsi 

Nasional maupun Rencana Aksi Daerah. Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi 

daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan 

RAN dan RAD sebelumnya. 
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Rencana Aksi Nasional 2015 -2019 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan 

kerjasama dalam upaya pencegahan TPPO serta penanganan korban, penindakakan 

terhadap pelaku TPPO demean sasarannya dalah : 1) Meningkatkan pencegahan TPPO;  

2) Meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO; 3) Meiningkatkan 

pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO; 4) Menigkatkan pelayanan pemulangan 

bagi korban TPPO; 5) Meningkatkan pelayanan reintegrasi sosial bagi korban TPPO;       

6) Mewujudkan peraturan perundang-undangan TPPO dan meingkatkan harmonisasi 

peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan TPPO;                       

7) Meningkatkan penegakan hokum dalam penanganan korban dan penuntutan 

terhadap pelaku TPPO;   8) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku 

kepentingan ditingkat nasional; 9) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar 

pemangku kepentingkan d tingkat internasional; dan 10) Meningkatkan kerjasama dan 

koordinasi diantara anggota gugus tugas. 

Dalam melakukan pencegahan TPPO melalui GT TPPO telah terbentuk GT-TPPO tingkat 

Pusat, 31 GT Provinsi, dan 191 GT-Kab/Kota. Untuk meningkatkan perlindungan bagi 

perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO telah membentuk dan 

memfungsikan lembaga pelayanan antara lain: (a) 280 Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tersebar di 33 provinsi dan 247 

kabupaten/kota;  (b) 510 Unit Pelayanan Peremppuan dan Anak (UPPA) di Polres dan 

31 Polda;  (c) 21 Pusat Krisi Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah Vertikal/RSUD 

RS Swasta;  (d) 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri;  (e) 22 Rumah 

Perlindungan Trauma Center (RCPT);  (f) 2 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW);  

(g) 5035 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);  (h) 24 Citizen 

Service/Satgas Kementerian Luar Negeri di perwakilan RI di negara lain tujuan (i) Satu 

Unit Pusat Krisis Pengaduan oleh BNP2TKI; dan (j) Unit Pengaduan Masyarakat di 

Kementerian P dan PA. untuk penanganan orang telah dibentuk Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidanan Perdagangan Orang Pusat dan di 31 

provinsi serta 191 kabupaten/kota. 
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Penegakan hukum terhadap para pelaku individual dan korporasi TPPO mengalami 

kemajuan. Para penyidik dan penuntut umum sudah menerapkan pasal-pasal dalam 

UU TPPO. Perkara TPPO berhasil dibongkar dan para pelaku berhasil dijerat. Kepolisian 

Republik Indonesia mencatat dari 89 kasus TPPO yang diselesaikan 58 kasus pada 

tahun 2105. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerima 95 perkara dan telah 

diselesaikan 64 perkara, proses sidang 18 perkara, dan berkekuatan hukum (incraht) 16 

perkara. Mahkamah Agung menangani 152 perkara dan telah diputus 104 perkara, 

diantaranya banding 20 perkara dan kasasi 7 perkara pada tahun 2015. Walaupun 

sudah mengalami kemajuan dalam penegakan hukum, Sub Gugus Tugas Penegakan 

Hukum masih menghadapi tantangan, karena sebagian besar tempat kejadian perkara 

di luar negeri. Selain itu, aparat terlatih TPPO cepat dimutasi. 

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penanganan terhadap korban TPPO. 

Pemerintah memberikan layanan melalui 123 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis 

rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan, 33 Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi, 247 P2TP2A Kabupaten/Kota, 

dan 24 Citizen Services di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat 

Jendral Republik Indonesia (KJRI), 1.060 Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan 

terhadap anak, 377 Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan, 

25 Rumah Sakit rujukan bagi TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center 

(RCPT), 15 Rumah Perlindungan /sosial /anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan Sosial 

Wanita (RPSW), sejumlah lembaga masyarakat, sejumlah lembaga bantuan hukum, 

dan beberapa organisasi perempuan di tingkat desa. 

TABEL 3.  

JUMLAH KASUS YANG DITANGANI DI RPTC 

No KASUS 
TAHUN  TAHUN TAHUN TAHUN 

2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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No KASUS 
TAHUN  TAHUN TAHUN TAHUN 

2012 2013 2014 2015 

1 KDRT 7 13 12 18 

2 Anak Korban KDRT 5 7 3 10 

3 Perkosaan/Pelecehan seksual 1 5 3 3 

4 Telantar 16 6 11 15 

5 TPPO 295 495 605 441 

6 Kekerasan Psikis 0 3 0 40 

7 Anak klien korban TPPO 2 9 2 3 

8 KTK (Yaman) 0 0 0 57 

9 Pekerja Migran Bermasalah 287 196 267 192 

10 Anak klien PM Bermasalah 85 29 32 43 

 Total 655 798 935 822 
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BAB III 

KERANGKA PEMIKIRAN KAJIAN 

 

Sejalan dengan Buku II RPJMN 2015-2019, bahwa pemerintah mempunyai komitmen 

untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, 

termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); upaya-upaya untuk mengakhiri 

terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan dan anak masih terus berlangsung. 

Pencegahan dan penanganan TPPO sendiri, telah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus 

Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.  

Dalam Bab V, UU Nomor21 Tahun 2007 telah diatur perlindungan bagi saksi dan korban 

TPPO. Untuk korban TPPO sendiri, negara telah mengatur bahwasanya di setiap 

kabupaten/kota dapat dibentuk pelayanan terpadu bagi saksi/korban TPPO. Selain itu, 

dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi 

kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila 

yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana 

perdagangan orang. Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. 

Selain itu, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya juga dapat pula 

membentuknya. 
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Dalam rangka pemberantasan TPPO, UU Nomor 21 Tahun 2007 mengamanhkan untuk 

melakukan tindakan-tindakan pencegahan maupun penanganan. Bab VI Nomor 21 Tahun 

2007 telah mengatur bahwa upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah sedini mungkin 

terjadinya TPPO. Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib 

mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal ini menunjukkan bahwa 

sinergisme peran antarberbagai pihak memegang peranan penting dalam melakukan 

upaya-upaya pemberantasan TPPO. Hal ini dapat terlihat di Gambar 1 bahwasanya 

pemberantasan TPPO tidak dapat dilakukan secara sektoral. 

 

Bahkan, melalui UU tersebut ditegaskan bahwa untuk mengefektifkan dan menjamin 

pelaksanaan upaya-upaya pemberantasan TPPO, pemerintah perlu membentuk gugus 

tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi 

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi. 

Dalam menunjang keefektifan Gugus Tugas maka melalui Peraturan Presiden RI Nomor 6 

Tahun 2008 diaturlah tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

Oleh karena itu dalam kajian ini, pihak-pihak yang diduga akan berperan dalam melakukan 

pemberantasan TPPO yang selanjutnya akan didalami di lokasi penelitian menyandarkan 

pada UU TPPO yang saat ini berlaku. Pada Gambar 1 terlihat bahwa tiga komponen 

penting untuk menjamin pemberantasan TPPO dapat berjalan efektif adalah Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah; masyarakat; dan dan keluarga. 

Gambar 3 

KETERKAITAN PERAN ANTAR  PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENCEGAHAN 
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DAN PENANGANAN TPPO 

 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan 

mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah 

perdagangan orang.  Sementara itu, masyarakat dapat memberikan peran dalam bentuk 

pemberian informasi dan/atau pelaporan adanya tindak pidana perdagangan orang 

kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani 

korban tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, peran pihak keluarga tidak 

disebutkan secara rinci di dalam UU TPPO. Meskipun begitu, secara tersirat keluarga 

sangat berperan untuk melakukan pencegahan sedini mungkin sehingga TPPO tidak 

terjadi; dengan cara tidak membiarkan anggota keluarganya direkrut dan dipisahkan dari 

keluarga dengan alasan apapun. Selain itu, dalam hal penanganan, keluarga secara tersirat 

dalam UU tersebut, harus berperan aktif ketika korban TPPO di dalam keluarga menjalani 

proses rehabilitasi dan reintegrasi. Dalam Gambar 4 berikut ini disajikan peran-peran yang 

dapat dijalankan para pemangku kepentingan yang tersaji di Gambar 4 dalam upaya 

pemberantasan TPPO. 

Gambar 4. 

Peran yang  dijalankan antar pemangku kepentingan dalam pemberantasan 

TPPO
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Selain diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, upaya pemberantasan TPPO juga telah 

diatur melalui Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas TPPO. Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan TPPO dibentuk di tingkat pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing level Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan TPPO mempunyai tugas masing-masing sesuai level kerjanya. 

Namun secara umum, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO mempunyai fungsi:                          

(a) mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO; (b) 

melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama tingkat 

nasional maupun internasional untuk Gugus Tugas Pusat, tingkat provinsi untuk Gugus 

Tugas Provinsi, tingkat kabupaten/kota untuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota; (c) memantau 

perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, 

dan reintegrasi sosial; (d) memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan 

(e) melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Pada Gambar 3 disajikan rangkaian tugas yang 

dijalankan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. 

Sementara itu, dalam menjalankan mekanisme kerjanya, untuk menjamin sinergitas dan 

kesinambungan langkah-langkah pemberantasan TPPO secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, 

Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan 

hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk 

menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana 

Aksi Daerah. Dalam hal anggaran, anggaran pelaksanaan Gugus Tugas masuk ke dalam 

APBN untuk tingkat pusat, APBD Provinsi untuk tingkat provinsi, dan APBD 

Kabupaten/Kota untuk tingkat kabupaten/kota. 

 

Gambar 5. 

Alur tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO 
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BAB IV 

METODE KAJIAN 

 

A. Design, Lokasi dan Waktu Kajian 

Kajian ini menggunakan design cross sectional study yang pengukuran semua variabel 

dilakukan dalan satu kali pengambilan data, kajian ini dilakukan di Desa Maja, 

Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. 

Provinsi Banten terpilih menjadi lokasi kajian karena (1) merupakan provinsi dengan 

angka korban perdagangan orang cukup tinggi ( termasuk sepuluh besar) (2) Salah satu 

provinsi yang angka kemiskinannya cukup tinggi (jumlah penduduk miskin 115.800 

orang, (3) IPM (index Pembangunan Manusia) propvinsi 70,27 dibawah rata-rata 

nasional (4) Tingkat pendidikan masih rendah (rata-rata lama bersekolah 8,27 tahun, 

(5) Salah satu provinsi baru diera otonomi daerah, (6) Angka pengangguran cukup 

tinggi. 
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Kajian ini dilaksanakan disalah satu kabupaten terpilih yaitu di Kabupaten Lebak karena 

memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Angka kemiskinan tertinggi diantara 

kabupaten/kota Provinsi Banten, (2) IPM yang terendah diantara kabupaten/kota di 

Provinsi Banten (62,03), (3) Tingkat pendidikan terendah  diantara kabupaten/kota di 

Provinsi Banten yang ditunjukna oleh rata-rata lama bersekolah 5,86 tahun, (4) Angka 

pengangguran tinggi, (5) Luas wilayah Lebak 35,40% dari total wilayah Banten, memiliki 

340 desa dan 5 kelurahan, (6) Presentase penduduk miskin cukup tinggi yaitu 9,17% 

dibandingkan demean provinsi 5,15%, (7) Upah minimum Kabupaten Lebak terendah di 

Provinsi Banten yaitu Rp. 1.995.000,- 

B. Teknik Penarikan Contoh 

Kajian ini mengikutsertakan sejumlah 2 kelompok responden yang meliputi: 

1. Kelompok  orang tua (ayah dan ibu yang memiliki anak usia 0 – 18 tahun) 

2. Kelompok orang tua (ayah dan ibu yang pernah mengalami menjadi korban tindak 

pidana perdagangan orang) 

Kajian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih responden yang 

sesuai dengan kriteria dan tujuan kajian, sebanyak 12 orang pada masing-masing 

kelompok responden dipilih untuk wawancara mendalam (indepth interview). Dipilih 

secara acak dengan berbagai latar belakang pendidikan, social-ekonomi.  

Setiap kelompok orang tua terdiri atas: (1) memiliki anak yang menjadi korban TPPO, 

dan (2) bukan korban TPPO  

Kajian ini juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan : 

 Gugus Tugas, tingkat pusat, kementerian lembaga, LSM, Organisasi masyarakat 

terkait  

 Gugus Tugas tingkat Provinsi, SKPD PP-PA, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, 

akademisi, Profesional, LSM dan Organisasi Masyarakat terkati. 

 Gugus Tugas tingkat Kecamata, SKPD terkait Tk. Kecamatan, Petugas Lapangan, 

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM, Organisasi Masyarakat terkait 
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 Kepala Desa, Perangkat Kelurahan/Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, 

Organisasi Masyarakat tingkat desa/kelurahan 

C. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Informasi yang dikumpulkan dari Gugus Tugas, SKPD Provinsi, Kab/kota, Kecamatan 

dan Perangkat Kelurahan/Desa 

Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Tingkat Kedamatan dan Kel/Desa 

1. Peraturan dan kebijakan pemerintah 

provinsi dan kab/kota terkait TPPO 

1. Kasus TPPO yang terjadi dilokasi 

study pada tahun 2015 

2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh K/L, Kepolisian, LSM dan lembaga 

lainnya terkait TPPO 

2. Modus operandi TPPO dilokasi study 

3. Kasus TPPO  yang terjadi dilokasi study 

tahun 2015 dan penanganan yang 

dilakukan oleh institusi terkait 

3. Penanganan yang dilakukan oleh 

isntitusi terkait 

 

Data sekunder yang dikumpulkan adalah berupa gambaran lokasi penelitian, serta 

kebijakan dan program pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

yang telah dilakukan stakeholder terkait sperti dari Instansi pemerintah, lembaga 

masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat mengenai upaya-upaya pencegahan 

dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

D. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Analisis Konten: dilakukan untuk menghasilkan suatu gambaran kondisi umum 

lokasi penelitian, serta meghasilkan potensi pengembangan kebijakan, strategi, dan 

program pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang  (TPPO).  

2. Analisis Stakeholders: dilakukan untuk memetakan profil stakeholders lokal, 

pengaruhnya, serta tingkat kepentingannya dalam upaya pencegahan TPPO. 

Analisis ini juga digunakan untuk memetakan persepsi dan isu-isu yang terkait 

dengan kebijakan, strategi, dan program pencegahan TPPO.  

 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia 

 

1. Focus Groud Discussion (FGD) 

Kajian ini melakukan diskusi terfokus (FGD) kepada gugus tugas sebagai lembaga-  

lembaga koordinatif ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota yang bertugas 

mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana 

perdagangan orang ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.  
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Guna mengoptimalkan upaya penyelenggaraan, pencegahan dan penanganan 

tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah menyusun Rencana Aksi Nasional 

(RAN) dan rencana aksi daerah dalam upaya meaksanakan pencegahan dan 

penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai acuan dalam 

menyusun program dan kegiatan. Diskusi terfokus bertujuan : 

 Mengidentifikasi kebijakan program dan kegiatan upaya pencegahan TPPO  

 Memantau perkembangan pelaksanaan gugus tugas di tingkat Nasional, 

Provinsi, Kabupaten/Kota 

 Menggali permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam upaya 

pencegahan dan penanganan TPPO  

a. FGD Di Tingkat Nasional 

Diskusi terfokus tentang upaya pencegahan TPPO dilaksanakan di kantor 

pemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak  

Peserta diskusi adalah unsur-unsur gugus tugas ditingkat Nasional yaitu: 

perwakilan Kementerian Dikbud, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga 

Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian PP&PA, migrant care, PSW UNJ. 

 

Hasil dan pembahasan 

Kemendikbud sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Pencegahan telah melakukan 

koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang masing-masing melaporkan 

2x/tahun dan mengevaluasi kegiatan masing-masing bidang. Untuk semester 2 

ini sedang direncanakan pertemuan untuk penyusunan RAN 2016 – 2019 , 

untuk penyusunan perencanaan program telah dibentuk Pokja TPPO,  telah 

melakukan pemilihan lokasi sending area dan penyebaran informasi juklak 

melalui website.   
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Kemendikbud up Biro Komunikasi Dan Layanan Masyarakat telah melakukan 

berbagai kegiatan sosialisasi dan advokasi . Pada tahun 2015 telah diluncurkan 

bantuan kepada 26  Yayasan Penggiat, dimana masing-masing Yayasan diminta 

untuk membuat SOP untuk sosialisasi masalah TP2O dan pada tahun 2016 telah 

diluncurkan dana sebesar 40 jt /per kegiatan  untuk sosialisasi TP2O ke sekolah 

dan pelosok dengan target 200 org/40 juta. Penggiat mengajukan proposal 

untuk mendapatkan dana bantuan. Kalau penggiat setempat tidak aktif, 

daerahnya tidak akan maju/tidak dapat bantuan dana.  

Untuk memperlancar kegiatan sosialisasi dan advokasi , telah diidentifikasi 20 

lokasi pelaksanaan RAN TP2O. Sekolah sebagai stakeholder mensosialisasikan 

bahaya TP2O  melalui kegiatan pelatihan, festival dan pemutaran film tentang 

bahaya perdagangan orang dan pencairan dana untuk pencetakan buku di 20 

provinsi. Dari daerah Sukabumi , diperoleh fakta bahwa sekolah sudah tahu 

bahwa  siswa  rentan terhadap trafficking , tetapi belum tahu cara yang tepat 

untuk mencegahnya. Di Aceh Besar, alasan ekonomi  sebagai dampak dari 

bencana Tsunami, menjadikan  rentan terhadap tindakan perdagangan orang  

Kemendikbud merasakan adanya hambatan komunikasi dalam mensosialisasikan 

informasi tentang trafficking, dimana anak dan guru nampak kurang peka /tak 

bisa mendeteksi secara dini modus-modus perdagangan orang. Penggiat-2 di 

lapangan lah yang aktif mendorong masyarakat (guru dan siswa) tentang masalah 

perdagangan orang. Banyak kenyataan menunjukkan bahwa kalaupun 

masyarakat tahu ada kejadian perdagangan orang, tetapi mereka tidak mau 

terbuka (dianggap sebagai suatu penghasilan ). 

Sebagai anggota sub Gugus Tugas Pencegahan dibawah koordinasi Mendikbud, 

Migrant Care dilibatkan dalam upaya pencegahan yang dikoordinasikan oleh 

Ditjen PAUD dan Dikmas. Melakukan sosialisasi dan advokasi di sekolah-2, 

terutama yang sering dimanfaatkan untuk menjadi wadah “bursa kerja”, 

misalnya SMK. (Ada kasus 54 guru terindikasi menjadi “calo” TKI).  Seperti 

diketahui Migrant Care adalah sebuah organisasi yang bertujuan memperkuat 
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perlindungan yang diberikan lembaga-lembaga negara dalam hal hak-hak 

pekerja migran. Organisasi yang berkonsentrasi pada penguatan kapasitas dan 

daya tawar pekerja migran ini didirikan pada  tahun 2004 dan memiliki 10 staf 

dan tiga pengurus serta satu staf perwakilan di Malaysia. Saat ini telah 

mengembangkan bahan sosialisasi pencegahan TP2O, Layanan Terpadu Tingkat 

Desa di Lembatang NTT, Banyuwangi, Jember dan Kebumen, Cilacap.  Migrant 

Care juga melihat di lapangan bahwa banyak kepala Desa tidak mengetahui ada 

warga yang pergi ke LN, tidak melapor bahkan  langsung dibawa oleh oknum  

yang hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri dengan demikian 

menganggap perlu adanya Peraturan Desa menyangkut kebijakan dan program.  

Biro hukum dan Tenaga kerja Kementerian Tenaga Kerja, memiliki tim Satgas 

yang melakukan pemantauan ke beberapa daerah kantong TKI, yaitu sebanyak 

21 daerah. Tugasnya adalah untuk mendeteksi lebih awal dan melakukan 

koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat. Bersama sama melakukan 

pengawasan intensif di mabes Polri terhadap TKI Ilegal yang melalui bandara. 

Modus yang paling banyak dikenal yaitu identitas palsu, kunjungan keluarga, 

oknum yang terlibat/melindungi. Untuk kegiatan pengawasan, dilakukan 

berkoordinasi dengan BIN. Kegiatan yang dilakukan bersama antara lain, 

memberikan pendidikan kepada Pengawas di daerah perbatasan tentang ilmu 

intelejen di wilayah kantong TKI. Kementerian Tenaga Kerja juga sedang 

menggiatkan kampanye pencegahan perdagangan orang dengan melakukan 

sosialisasi “Jangan Berangkat Sebelum Siap” di 63 kantong sending area. Hal 

yang masih perlu ditingkatkan dan dikoordinasikan bersama adalah masalah 

tindakan hukum yang tidak terbuka. Untuk jangka pendek Kemen Naker sedang 

mengupayakan rencana pilot project tentang verifikasi data. 

BARESKRIM POLRI Unit Trafficking in Person , dalam Gugus Tugas dan RAN telah 

melakukan rapat koordinasi di Bogor dan disepakati bahwa harus ada pelaksana 

harian sebagai peran POLRI yang lain untuk pencegahan mengingat bahwa 

“tangan” Kepolisian bisa menyentuh sampai ketingkat RT/RW, Bareskrim 
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fungsinya sebagai penegakan hukum. BARESKRIM POLRI mengingatkan bahwa 

kalau focus pada orangtua, maka perlu diperhatikan “peran suami” yang 

mengijinkan  atau memberi restu. Dalam keluarga perlu diperhatikan peran 

suami, orangtua, orang atau keluarga terdekat.  Contoh NTB, pemahaman TP2O 

masih rancu, adanya modus “uang sirih pinang” besarnya sekitar 5jt – 8 jt.  Kasus 

di Jawa Barat (wanita usia 16 – 17 tahun, dengan alasan akan dipekerjakan 

sebagai SPA Therapist di Bali . Hal ini kemudian di temukan dan dicurigai adanya 

indikasi perdagangan orang oleh Dinas Sosial Tabanan.  Penyidikan dan 

penyelidikan dilakukan artinya penegakan hukum berjalan ada tetapi ada kendala  

dimana  dana tak mencukupi untuk melakukan evakuasi, prosedur yang harus 

ditempuh panjang, dalam hal ini korban harus dikembalikan ke Jakarta 

sementara kejadian di Bali dan daerah asal adalah Jawa Barat . Untuk saat ini 

focus pada daerah yang dicurigai sebagai sending area yaitu Jabar,Jateng, Jatim 

dan  NTT serta  Batam sebagai tempat transit. 

Dalam penyediaan norma-norma hukum KemenHukHAM  Bidang Advokasi 

Hukum dan bidang Diseminasi HAM, menyatakan bahwa  sudah memadai, hanya 

pelaksanaan terkait regulasi dan penegakkan hukum perlu koordinasi dan 

keterpaduan. Dalam upaya pencegahan, dilakukan  sosialisasi kebeberapa daerah 

dengan   sasaran utama adalah kelompok masyarakat yang dianggap rentan. Juga 

dilakukan pendekatan kepada tokoh- tokoh masyarakat tentang bahaya dan 

pencegahan terhadap  TP2O. Di internal kementerian, sosialisasi untuk koordinasi 

dari sisi keimigrasian didaerah lintas batas migrasi untuk menyampaikan masalah 

TP2O di masyarakat. Balitbang HAM dan Tim Pencegahan TP2O melakukan kajian 

program thn 2014 -2015 

Dirjen kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri telah mengupayakan  

pencegahan yang  difokuskan pada penanganan pemalsuan identitas ( KTP ,KK, 

ijasah umur, ijin orang tua ).Thn 2016 Penerbitan Kartu  Identitas Anak dan 

penertiban E-KTP. Di wilayah perkotaan sudah dianggap memadai, tetapi belum 

merata sampai ke pelosok-pelosok. Dirjen kependudukan dan Catatan Sipil juga 
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mendukung untuk merealisasikan pembuatan  Peraturan Desa yang mengatur 

tata cara warga yang mau pergi ke LN. Melalui prosedur pendaftaran dan 

rekomendasi dari desa setempat, diketahui secara jelas negara tujuan yang 

dituju, dan kredibilitas perusahaan yang mengirimkannya dapat dipertanggung 

jawabkan. Juga mendukung untuk mengadakan website desa, dimana adanya 

data buruh migran per desa, khususnya daerah yang dianggap rentan. Apakah 

dapat dibuat seperti replikasi system POSYANDU beserta mappingnya. Yang 

masih dianggap tantangan adalah modus calo berkedok sponsor, sehinga 

korban dapat terjerat hutang (debt bondage). 

Direktorat  Bina Kesehatan Jiwa KemenKes sebagai anggota sub Gugus Tugas 

Penanganan dan Rehabilitasi Kesehatan telah melaksanakan pendidikan 

Kesehatan Reproduksi, melaksanakan pelatihan konselor sebaya serta 

meningkatkan kemampuan PUSKESMAS dalam tata laksana penanganan KtP 

dan KtA di 18 Provinsi. Memfasilitasi pengembangan modul dan pelatihan  

konseling bagi petugas dalam menangani korban KtP/A serta TP2O serta 

melatih  RS sebagai PKT untuk meningkatkan pelayanan rujukan . Masalah 

timbul manakala  petugas terlatih sering di mutasi  

Dirjen Rehabilitasi  Sosial,  Kemen Sos, bertanggung jawab pada pelaksanaan 

pemulangan ke provinsi terdekat dan reintegrasi social dalam bentuk ekonomi 

produktif, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTT. Telah dilakukan pembelian 

bahan peralatan, pelatihan 5–7 hari, pemberian modal @ 1 juta rupiah, 

bimbingan mental, peningkatan ketrampilan berkoordinasi dengan dinas 

terkait. Ditemukan bahwa masalah-masalah yang banyak terjadi berkaitan 

dengan dokumen illegal dan masalah kependudukan,overstayer. Untuk itu 

PJTKI, perlu ditinjau kembali  kredibilitas nya, bila dianggap kurang efektif, lebih 

baik ditutup. 

PSW  Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nasional 

Jakarta telah melakukan  pendataan dan pemetaan serta  melakukan 

pemberdayaan dengan memberikan latihan ketrampilan. Universitas Nasional 
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Jakarta telah mengeluarkan modul-modul peningkatan ekonomi keluarga dan 

melakukan sosialisasi dan advokasi sampai ke level masyarakat yang terendah. 

Dijumpai bahwa masih banyak kalangan masyarakat yang belum menyadari 

atau tahu bahwa perdaganaan orang adalah “tindak pidana”. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berperan 

sebagai Ketua harian Gugus Tugas  telah mendorong peran serta masyarakat 

dan mensosialisasikan program prioritas yang disebut dengan Three end (3 

end) yang meliputi : Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak; Akhiri 

perdagangan perempuan; dan Akhiri ketidak-adilan akses ekonomi terhadap 

perempuan. 

Berbagai kebijakan program dan kegiatan telah dikembangkan oleh 

Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan fungsinnya terutama Kementerian 

yang menjadi ketua sub gugus tugas. Sedangkan anggota sub  gugus tugas 

lainnya belum maksimal sehingga program-program yang sudah dikembangkan 

tersebut tidak dapat menjangkau seluruh target sasaran di Indonesia. Oleh 

karena itu diperlukan koordinasi dimulai dengan perencanaan ditingkat Desa. 

Koordinasi pada sub gugus tugas maupun antar sub gugus tugas juga belum 

berjalan optimal. Pertemuan koordinasi untuk membahas berbagai 

permasalahan TPPO dan upaya pemecahan serta penyediaan anggaran belum 

dilaksanakan secara rutin yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing 

anggota sub gugus tugas. Terkesan masing-masing sektor berjalan sendiri 

sendiri. 

Perubahan organisasi dan nomenkelatur serta mutasi dan perubahan tugas dan 

fungsi dimasing-masing Kementerian/Lembaga mempengaruhi mekanisme 

penyelenggaraan pencegahan dan penanganan TPPO dan fungsi koordinasi 

yang sudah dibangun. 

Belum optimal upaya monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas gugus tugas 

ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga gugus tugas belum dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efisien dan efektif.  
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Berbagai perturan perundang-undangan yang mengatur tentang TPPO telah 

ditetapkan beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, namun dalam pelaksanaan regulasi dan penegakan hukum belum 

terlaksana dengan optimal, sosialisasi terhadap produk hukum tersebut perlu 

ditingkatkan. 

Setiap Kementerian/Lembaga telah melakukan berbagai program terkait 

dengan advokasi, sosialisasi, pengembangan bahan KIE dengan target lokasi 

sasaran belum terkoordinasi dengan baik, berbagai rekomendasi: 

1) Perlu dikeluarkan peraturan Desa (PERDES) yang mengatur tatacara warga 

yang akan pergi keluar Negeri melalui prosedur pendaftaran dan 

rekomendasi dari Desa setempat, diketahui secara jelas Negara tujuan yang 

dituju dan kredibilitas perusahaan yang mengirim dapat dipertanggung 

jawabkan. 

2) Perlu dikembangkan pendataan dan pemetaan didaerah yang dianggap 

rentan, apabila dimungkinkan dapat dilakukan dalam bentuk website 

dengan memanfaatkan sumber dana Desa. 

b. FGD Di Tingkat Provinsi Banten 

Forum Group Discussion (FGD) ditingkat Provinsi dilaksanakan dikantor Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) di Provinsi Banten 

yang dihadiri oleh beberapa SKPD Provinsi dan Kepolisian.  

Hasil dan pembahasan 

Provinsi Banten telah membentuk gugus tugas Provinsi berdasarkan keputusan 

Gubernur Banten Nomor 181.5.05/KEP 881-Huk 2011 dan telah memiliki 

rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan TPPO tahun 2013-2018, 

berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2012. 
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Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT 

PPTPPO) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris Kepala Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. 

Komitmen pemerintah daerah Provinsi Banten terhadap TPPO belum memadai, 

hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pemahaman, pengetahuan dari 

pemangku kepentingan tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana 

perdagangan orang, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan optimal, terutama dalam menyusun, mengkoordinasikan pelaksanaan 

rencana aksi daerah.  

Pertemuan koordinasi untuk membahas berbagai masalah perdagangan orang 

dan penyediaan anggaran dengan para anggota Sub Gugus Tugas hampir tidak 

pernah ada, rapat koornasi dilaksanakan ketika ada kasus, oleh karena itu 

sehingga kebijakan yang dilakukan anggota Gugus Tugas tidak terkoordinasi 

dengan baik.  

Dukungan anggaran masih belum memadai, belum semua SKPD mempunyai 

anggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan korban. Anggaran yang 

tersedia di BPPKB mengalami penurunan dari tahun anggaran 2014/2015 

berjumlah Rp. 387.356.000 turun menjadi Rp. 255.152.000 di Tahun 2015/2016 

yang berarasal dari APBD. Anggaran yang tersedia lebih banyak disediakan 

untuk kegiatan sosialisasi tentang Pergub Nomor 41/2012, Undang-Undang 

KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2007 tentang TPPO. Untuk upaya pencegahan, rehabilitasi sosial, reintegrasi 

serta pemberdayaan korban, Dinas Sosial provinsi juga mengalami penurunan 

anggaran dari Rp 418.551.000 tahun 2015 menjadi Rp 268.034.000,- tahun 

2016. Untuk pemberdayaan dari Rp 208.140.000 tahun 2015 menjadi 

Rp.177.568.000. 

Sedangkan program pemberdayaan belum ada yang ditujukan untuk anak 

putus sekolah maupun anak perempuan dari kelompok rentan. Program 
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pemberdayaan lebih difokuskan kepada korban dengan tujuan agar korban 

tidak kembali menjadi korban.  

Provinsi Banten telah memiliki pelayanan bagi korban seperti: P2TP2A, ruang 

pelayanan khusus pada Polda Banten, LPSA dan Rumah Singgah bagi anak putus 

sekolah dan rumah perlindungan dan trauma Center (RPTC) untuk rehabilitasi 

dan reintegrasi korban. Namun demikian, korban TPPO belum banyak yang 

ditampung didalam pusat-pusat pelayanan tersebut, kasus terbanyak adalah 

korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

Menurut data dari seluruh badan BPPKB Kabupaten/Kota kasus yang terjadi 

selama tahun 2014--2016 adalah sebagai berikut: 

NO TAHUN JUMLAH KASUS 

1. 2014 531 

2. 2015 906 

3. 2016  (semester 1) 514 

 

c. FGD di Kabupaten Lebak 

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dikantor BPPKB Kabupaten Lebak 

pada tanggal 18 Agustus 2016. Diskusi dihadiri oleh dinas Kessos, RSUD Lebak, 

disduk capil, BPPKB, Dinas Kesehatan, P2TP2A, Kepala Unit 2 Polres Lebak.  

Hasil dan pembahasan  

Kabupaten Lebak merupakan Kabupaten yang rentan terjadinya tindak pidana 

perdagangan orang, karena Kabupaten Lebak merupakan Kabupaten yang 

memiliki IPM terendah di Provinsi Banten, angka kemiskinan juga tinggi dan 

angka pengangguran yang juga tinggi, tingkat pendidikan yang rendah. Menurut 

keterangan yang didapat dari BPMPKB Provinsi Kabupaten Lebak telah 

membentuk gugus tugas dan rencana aksi daerah, akan tetapi Kabupaten Lebak 
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tidak dapat menunjukkan dokumen tentang gugus tugas tersebut. Komitmen 

pengambil kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO masih 

sangat rendah, kondisi ini ditunjukkan dengan minimnya kebijakan, program 

dan kegiatan yang dikeluarkan Kabupaten Lebak terkait dengan TPPO.  

Dukungan anggaran dari setiap SKPD juga kurang memadai, anggaran yang 

tersedia untuk kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO tidak berdiri 

sendiri, tetapi bergabung dengan anggaran perlindungan perempuan dan anak 

P2TP2A. Kurangnya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lebak disebabkan 

karena hampir seluruh pemangku kepentigan belum mempunyai pengetahuan 

dan memahami TPPO, sosialisasi pencgahan TPPO bagi pemangku kepentingan 

serta pelaksana teknis bagi seluruh SKPD terkait belum pernah dilaksanakan. 

Selama ini sosialisasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan meliputi 

perlindungan perempuan dan anak yang difokuskan kepada kejahatan, 

kejahatan seksual dan kesehatan reproduksi remaja.  

Kasus tentang  korban TPPO hampir tidak ada. Laporan terkait dengan korban 

TPPO dan pernah ditangani adalah kasus HIV AIDS seorang TKW dari Timur 

Tengah yang mengalami kekerasan seksual dan ada luka fisik di pinggangnya, 

akan tetapi tidak dianggap sebagai korban TPPO.  

P2TP2A belum pernah menangani kasus TPPO, saat ini P2TP2A banyak 

menangani kasus pemerkosaan, akan tetapi karena keluarga korban diberi uang 

damai, maka kasus ini tidak diteruskan karena sudah dianggap selesai. Orang 

tua tidak mengizinkan untuk dilaporkan, setelah dijelaskan tentang apa yang 

dimaksud dengan TPPO para peserta menyadari banyak kasus yang terjadi pada 

TKW yang bekerja di Timur Tengah. Korban menyadari bahwa kejadian itu 

adalah TPPO dan tidak mau melaporkan kejadian yang sebanarnya pada 

kepolisian yang berwajib. 

Dengan adanya e-KTP dapat memperkecil kemungkinan seseorang dari 

pemalsuan umur karena setiap orang akan tercatat dalam satu KK saja. Pada 

diskusi tersebut semua yang hadir menyepakati agar segera melakukan 
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sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan TPPO, sosialisasi UU Nomor 21 

tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang kepada 

seluruh lapisan masyarakat termasuk sekolah dan masyarakat diakar rumput, 

sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi kasus TPPO berani melaporkan 

pada yang berwajib. Sosialisasi yang paling efektif dilakukan melalui PKK, para 

kader dan organisasi keagamaan, sehingga benar-benar dapat bermanfaat bagi 

masyarakat di akar rumput. 

Data tentang TPPO tidak ada, karena masyarakat tidak berani melaporkannya 

mengingat mereka pada umumnya sudah merasa bersalah, takut kesalahannya 

diketahui oleh yang berwajib. Kepala BPPKB Kabupaten Lebak berjanji akan 

melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD terkait untuk membentuk gugus 

tugas dan rencana aksi daerah dan mengajak seluruh SKPD untuk bersama-

sama mensosialisasikan TPPO, terutama kepada dinas pendidikan untuk 

menyediakan anggaran guna pengembangan materi KIE (Leaflet, booklet, 

pumfet, spanduk dll), sehingga mempercepat penyebaran informasi agar tidak 

terjadi korban-korban berikutnya dikemudian hari. 

d. FGD di Kecamatan Maja 

FGD dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2016 di kantor Kecamatan Maja 

yang dihadiri oleh kepala Desa Mekar Sari, kepala Desa Pada Suka dan ramil 

Kecamatan Maja, wakil dari kapolsek, sekdes Mekar Sari, PLKD Kecamatan 

Maja, kesos, perwakilan puskesmas, tokoh masyarakat, relawan, serta staf 

Kecamatan Maja.  

Hasil dan pembahasan  

Kecamatan Maja merupakan daerah miskin, banyak warganya mengadu nasib 

bekerja sebagai TKI, mereka bekerja keluar Negeri (Timur Tengah) karena 

ketidak berdayaan dalam bidang ekonomi. Pada awalnya seluruh peserta 

diskusi tidak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan 

orang, hal ini ditunjukkan oleh peserta yang mengatakan bahwa kasus 



 

45 

 

perdagangan orang tidak ada, yang ada adalah TKI yang bekerja keluar Negeri 

mengalami masalah karena nasibnya yang kurang beruntung. Setelah 

mendapatkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan TPPO, mereka 

baru mengungkapkan bahwa ada kasus dimana korbannya sampai saat ini tidak 

diketahui keberadaannya.  

Di Desa Sangira, banyak tenaga kerja Indonesia berangkat ke Timur Tengah, 

namun mereka “aman-aman” saja bahkan kembali membawa rezeki dan hidup 

lebih layak. Mantan TKI menceritakan hal yang manis-manis saja, atau 

keberhasilan yang diraihnya. Tidak ada yang mau menceritakan tentang 

masalah-masalah yang dihadapinya semua ini membuat orang ingin dan 

tertarik bekerja diluar Kabupaten Lebak.  

Oleh karena itu tidak ada data tentang jumlah korban, masyarakat pada 

umumnya takut dan malu untuk melaporkan. Karena bagi mereka yang penting 

adalah bagaimana mereka bekerja. Saat ini yang melapor adalah korban yang 

tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya kepada polisi dan aparat pemerintah 

dengan dibantu seorang relawan, sehingga dilapor ke Komnas HAM. Namun 

menurut polisi kasus ini terjadi ditahun 2009. Antara 2009 sampai sekarang 

tidak ada beritanya, ketika ditelusuri sponsor sudah meninggal dan PT/Agen 

yang memberangkatkannya sudah bangkrut.  

Para TKI biasanya direkrut oleh sponsor yang berasal dari Desa sendiri dan 

membantu mengurus dokumen keberangkatan mereka, bahkan ada yang cacat, 

bisu, tuli dapat diberangkatkan. Kepala Desa tidak dapat melarang/menghalangi 

mereka bekerja keluar Negeri atau ke Kota besar lainnya. Karena mereka 

melihat sendiri kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan. Kepala 

Desa hanya dapat menasehati untuk bekerja dengan berhati-hati.  

Selama ini belum pernah ada dinas, instansi terkait atau petugas Provinsi 

Kabupaten sampai Kecamatan untuk memberikan sosialisasi TPPO, sehingga 

masyarakat tidak mengetahui bahaya perdagangan orang tersebut. 
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Pemuka masyarakat mengharapkan sosialisasi hendaknya diberikan oleh 

petugas yang berwenang, baik oleh tingkat pusat, Provinsi ataupun Kabupaten 

sehingga dapat diterima dan dipercaya masyarakat. Sosialisasi akan efektif 

diberikan kepada petugas lapangan, PKK atau petugas posyandu yang berada di 

akar rumput. Saat ini jumlah orang yang bekerja keluar Negeri sudah mulai 

berkurang karena masyarakat sudah mulai sadar tentang pentingnya 

pendidikan, mereka berusaha menyekolahkan anaknya ketingkat SMP, 

SMA/Sederajat, bahkan ada yang sampai keperguruan tinggi. 

Persyaratan utuk bekerja keluar Negeri minimal setingkat SMA/Sederajat, 

pemalsuan umur juga sudah sulit dilakukan sejak diberlakukannya e-KTP, 

harapan peserta agar pemerintah berusaha untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat di Kecamatan Maja dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk 

setingkat SMA/sederajat sehingga mereka tidak perlu pergi ke kota-kota  besar 

atau ke luar Negeri untuk mencari pekerjaan. Selain itu calo/sponsor dan PJTKI 

yang melakukan pelanggaran dapat diberikan hukuman sesuai dengan UU 

Nomor 21 tahun 2007. Harapan juga kepada orang tua untuk menyekolahkan 

anaknya dan lebih berhati-hati dan tidak mudah di iming-imingi oleh sponsor. 

B. Gambaran  Umum Kabupaten Lebak Provinsi Banten 

 

1. Geografi  

Wilayah Kabupaten Lebak terletak di Provinsi Banten dengan luas 3.044,72 km2 

atau 304.472 hektar. Secara administratif wilayah Kabupaten Lebak berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Serang di sebelah utara, Samudera Indonesia di 

sebelah selatan, Kabupaten Pandeglang di sebelah barat, dan Kabupaten 

Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi di sebelah timur. Ibukota 

Kabupaten Lebak berada di Rangkasbitung. Kabupaten Lebak terbagi ke dalam 28 

kecamatan yang kemudian dikelompokkan ke dalam 4 wilayah pembangunan yaitu: 

(1) wilayah pembangunan Lebak Utara, (2) wilayah pembangunan Lebak Selatan. 
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(3) wilayah pembangunan Lebak Timur, dan (4) wilayah pembangunan Lebak Barat 

(Tabel 4).  

Tabel 4.   

Kecamatan, luas wilayah, kelurahan, dan desa di Kabupaten Lebak 

Kecamatan 
Luas Jumlah 

Km2 % Kelurahan Desa Total 

Wilayah pembangunan Lebak 
Utara  

 
   

Cimarga 183,43 6,02 - 17 17 

Cikulur 66,06 2,17 - 13 13 

Warunggunung 49,53 1,63 - 12 12 

Cibadak 41,34 1,36 - 15 15 

Rangkasbitung 49,51 1,63 5 11 16 

Kalanganyar 25,91 0,85 - 7 7 

Maja 59,87 1,97 - 14 14 

Curugbitung 72,55 2,38 - 10 10 

Wilayah pembangunan Lebak 
Selatan  

 
   

Malingping 92,17 3,03 - 14 14 

Wanasalam 134,29 4,41 - 13 13 

Panggarangan 163,36 5,37 - 11 11 

Cihara 159,57 5,24 - 9 9 

Bayah 153,74 5,05 - 11 11 

Cilograng 107,20 3,52 - 10 10 

Cibeber 383,15 12,58 - 22 22 

Cijaku 74,36 2,44 - 10 10 

Cigemblong 75,29 2,47 - 9 9 

Wilayah pembangunan Lebak 
Timur  

 
   

Bojongmanik 58,21 1,91 - 9 9 

Cirinten 91,12 2,99 - 10 10 
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Kecamatan 
Luas Jumlah 

Km2 % Kelurahan Desa Total 

Leuwidamar 146,91 4,83 - 12 12 

Muncang 84,98 2,79 - 12 12 

Sobang 107,20 3,52 - 10 10 

Cipanas 75,38 2,48 - 14 14 

Lebakgedong 62,55 2,05 - 6 6 

Sajira 110,98 3,64 - 15 15 

Wilayah pembangunan Lebak 
Barat  

 
   

Banjarsari 145,31 4,77 - 20 20 

Cileles 124,98 4,10 - 12 12 

Gunung kencana 145,77 4,79 - 12 12 

Total 3.044,72 100 5 340 345 

Keterangan: BPS Kabupaten Lebak (Kabupaten Lebak dalam angka 2016) 

 

2. Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Lebak adalah sebesar 1.269.812 jiwa, dengan jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 650.912 (51,26%) jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan sebanyak 618.900 (48,74%) jiwa. Total kepala keluarga di Kabupaten 

Lebak adalah 361.416 kepala keluarga. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten 

Lebak adalah 417 jiwa/km2 (Tabel 5). Tiga Kecamatan dengan jumlah penduduk 

terbanyak di Kabupaten Lebak adalah Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan 

Malingping, dan Kecamatan Cimarga. 
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Tabel 5. 

Jumlah penduduk menurut kecamatan, luas daerah, jenis kelamin, kepadatan per km2, 
dan kepala keluarga di Kabupaten Lebak 

 

Kecamatan Laki-laki Perempuan Total 
Kepadatan 
(Jiwa/Km2) 

Banyaknya 
Kepala 

Keluarga 

Wilayah pembangunan Lebak 
Utara 

     

Cimarga 32.684 31.296 63.980 349 18.003 

Cikulur 24.872 24.236 49.108 743 13.790 

Warunggunung 28.265 26.728 54.993 1.110 15.465 

Cibadak 31.401 29.561 60.962 1.475 17.503 

Rangkasbitung 62.749 58.985 121.734 2.459 35.672 

Kalanganyar 17.597 16.323 33.920 1.309 9.129 

Maja 27.715 25.438 53.153 888 14.508 

Curugbitung 16.472 15.432 31.904 440 9.154 

Wilayah pembangunan Lebak 
Selatan 

     

Malingping 33.044 31.489 64.533 700 17.702 

Wanasalam 27.686 26.199 53.885 401 14.500 

Panggarangan 18.950 18.352   37.302 228 10.636 

Cihara 16.050 15.327 31.377 197 9.019 

Bayah 21.801 21.177 42.978 280 12.652 

Cilograng 17.289 16.328 33.617 314 9.810 

Cibeber 29.173 27.818 56.991 149 16.318 

Cijaku 14.435 14.191 28.626 385 7.982 

Cigemblong 10.641 10.363 21.004 279 6.303 

Wilayah pembangunan Lebak 
Timur 

     

Bojongmanik 11.544 11.202 22.746 391 6.821 

Cirinten 13.737 12.699 26.436 290 8.064 

Leuwidamar 27.183 25.869 53.052 361 15.451 

Muncang 17.109   16.431 33.540 395 9.246 



 

50 

 

Kecamatan Laki-laki Perempuan Total 
Kepadatan 
(Jiwa/Km2) 

Banyaknya 
Kepala 

Keluarga 

Sobang 15.409 14.756 30.165 281 8.872 

Cipanas 24.399 23.424 47.823 634 13.783 

Lebakgedong 11.943 11.146 23.089 369 5.775 

Sajira 25.023 23.815 48.838 440 13.505 

Wilayah pembangunan Lebak 
Barat 

     

Banjarsari 30.921 29.343 60.264 415 17.521 

Cileles 25.028 24.139 49.167 393 14.288 

Gunung kencana 17.792 16.833 34.625 238 9.944 

Total 650.912 618.900 1.269.812 417 361.416 

Keterangan: BPS Kabupaten Lebak (Kabupaten Lebak dalam angka 2016) 

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Lebak yang paling 

besar adalah umur 5-9 tahun dan 10-14 tahun. Kelompok umur 0-4 tahun adalah 

kelompok umur terbanyak ketiga di Kabupaten Lebak diikuti dengan kelompok 

umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk 

terbanyak di Kabupaten Lebak adalah penduduk berusia anak (0-18 tahun). Tabel 6. 

menunjukkan banyaknya penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di 

Kabupaten Lebak. 

Tabel 6. 

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Lebak 

 

Kelompok Umur 
Penduduk 

Laki-laki Perempuan Total 

0 – 4  67.061   65.487 132.548 

5 – 9  68.874 64.830   133.704 

10 – 14  69.734 63.796   133.530 

15 – 19  61.966 52.103 114.069 

20 – 24  51.667 49.937 101.604 

25 – 29  50.311 49.550 99.861 
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30 – 34  47.102 47.281 94.383 

35 – 39  46.931 46.807 93.738 

40 – 44  44.661 44.851 89.512 

45 – 49  41.628 37.816 79.444 

50 – 54  33.219 30.466 63.685 

55 – 59  23.546 22.086 45.632 

60 – 64  18.839 16.860 35.699 

65 – 69  11.989 11.623 23.612 

70 – 74  6.992   7.651 14.643 

75+ 6.392 7.756 14.148 

Total 650.912 618.900 1.269.812 

Keterangan: BPS Kabupaten Lebak (Kabupaten Lebak dalam angka 2016) 

Tabel 7menunjukkan perkawinan usia anak masih sering terjadi di Kabupaten Lebak, 

terutama pada anak perempuan. Sejak tahun 2011, perkawinan usia anak merupakan 

perkawinan dengan persentase terbesar yang terjadi di Kabupaten Lebak. 

Tabel 7.   

Persentase usia kawin pertama penduduk wanita di Kabupaten Lebak 

 

Tahun Usia kawin pertama (tahun) 

< 16 16-18 19-24 25+ 

2011 18,71 48,07 30,07 3,15 

2012 22,14 48,56 26,45 2,85 

2013 19,04 50,95 27,14 2,87 

2014 23,52 45,78 27,64 3,06 

Keterangan: Analisis Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebak 2015 

3. Pendidikan 

Beradasarka data BPS Kabupaten Lebak (Kabupaten Lebak dalam Angka 2016), 

Kabupaten Lebak memiliki 10 unit TK/PAUD negeri, 719 unit TK/PAUD swasta, dan 

143 unit RA, sehingga total sekolah yang tersedia untuk anak usia dini yang ada di 

Kabupaten Lebak adalah  872 unit. Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang ada di 
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Kabupaten Lebak adalah sebanyak 1001 unit yang terbagi atas 773 unit SD negeri, 

11 unit SD swasta, dan 217 unit MI. Kabupaten Lebak memiliki 164 unit SMP negeri, 

31 unit SMP swasta, dan 217 unit MTs, sehingga total SMP yang ada di Kabupaten 

Lebak adalah 412 unit. Jumlah Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Lebak adalah 

172 unit yang terbagi atas 51 uni SMA, 48 unit SMK, dan 73 unit MA. 

Total keseluruhan guru yang ada di Kabupaten Lebak adalah 13.724 orang. Guru-

guru tersebut diantaranya mengajar di TK/PAUD sebanyak 624 orang, di SD 

sebanyak 8.277 orang, di SMP sebanyak 2.918 orang, di SMA sebanyak 1905 orang 

(SMA 1094 orang dan SMK 811 orang). Total keseluruhan siswa yang ada di 

Kabupaten Lebak adalah 297.492 orang. Jumlah siswa di TK/PAUD adalah sebanyak 

4.564 orang, siswa SD sebanyak 171.878 orang (SD 147.607 orang dan MI 24.271 

orang), siswa SMP sebanyak 80.643 orang (SMP 51.699 orang dan MTs 28.944 

orang), dan siswa SMA sebanyak 40.407 orang (SMA 17.798 orang, SMK 15.298 

orang, dan MA 7.314 orang). 

 Kabupaten Lebak memiliki 34 unit Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang 

tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Jumlah warga belajar 

yang mengikuti kejar paket A di Kabupaten Lebak adalah 83 orang, warga belajar 

yang mengikuti kejar paket B sebanyak 938 orang, dan warga belajar yang 

mengikuti kejar paket C sebanyak 1.019 orang. Berdasarkan Indeks Pembangunan 

Manusia Kabupaten Lebak tahun 2015, secara umum tingkat pendidikan di 

Kabupaten Lebak masih relatif rendah yang terlihat dari rata-rata lama sekolah 

penduduknya yang hanya 5,84 tahun atau belum lulus SD.  

 

Gambar 6.   
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Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lebak (Indeks Pembangunan 
Manusia Kabupaten Lebak 2015) 

 

4. Kesehatan 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lebak (Kabupaten Lebak dalam Angka 2016), 

Kabupaten Lebak memiliki 151 unit fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di 

seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Fasilitas pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Lebak terdiri atas puskesmas, apotik, dan balai pengobatan. Jumlah 

tenaga kesehatan di Kabupaten Lebak adalah 806 orang yang terbagi atas dokter 

umum, dokter gigi, dan bidan. Kabupaten Lebak memiliki posyandu sebanyak 1.915 

unit dengan 9.575 kader aktif. 

Jumlah persalinan yang terjadi di Kabupaten Lebak yaitu sebanyak 54.857 

persalinan. Persalinan yang dibantu oleh dokter adalah sebanyak 2.337 persalinan, 

dibantu bidan sebanyak 16.628 persalinan, dibantu oleh tenaga kesehatan 

sebanyak 18.738 persalinan, dibantu oleh dukun sebanyak 4.609 persalinan, 

dibantu oleh dukun yang bermitra dengan tenaga kesehatan sebanyak 7.310 

persalinan, dan dibantu oleh tenaga kesehatan (gakin) sebanyak 5.235 persalinan, 

Hal ini menunjukkan bahwa persalinan di Kabupaten Lebak paling banyak ditolong 
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oleh tenaga medis. Jumlah peserta KB di Kabupaten Lebak sebanyak 190.816 orang 

dengan jumlah akseptor baru sebanyak 27.006 orang. Alat kontrasepsi yang 

digunakan penduduk di Kabupaten Lebak terdiri atas IUD, MOP, MOW, susuk, 

suntik, pil, dan kondom. 

Terdapat sebanyak 9 penduduk di Kabupaten Lebak dengan status gizi lebih, 

sebanyak 138 penduduk dengan status gizi kurang, dan sebanyak 184 penduduk 

dengan status gizi buruk. Sebanyak 7.062 orang penduduk di Kabupaten Lebak 

adalah penyandang disabilitas yang terbagi atas 1.449 orang penduduk tuna netra, 

2.814 penduduk cacat tubuh, 1.228 penduduk cacat mental, 904 penduduk 

bisu/tuli, 421 penduduk tuna grahita, dan 442 penduduk menderita penyakit 

kronis.  

5. Sosial 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lebak (Kabupaten Lebak dalam Angka 2016), 

Kabupaten Lebak memiliki 1.733 orang pekerja sosial yang tersebar di seluruh 

kecamatan yang terdiri atas 1.705 orang pekerja sosial masyarakat dan 28 orang 

tenaga kerja sosial kecamatan. Kecamatan Lebak juga memiliki 165 yayasan yang 

tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu, Kabupaten Lebak memiliki 354 karang 

taruna yang terdiri atas 239 karang taruna yang tumbuh dan 123 karang taruna 

yang berkembang yang tersebar di seluruh kecamatan. Pada tahun 2015, sebanyak 

178 bencana alam terjadi di Kabupaten Lebak yang terbagi atas 18 kejadian banjir, 

89 kejadian kebakaran, 39 kejadian angin topan, dan 32 kejadian tanah longsor. 

Kecamatan Bajarsari adalah kecamatan dengan jumlah kejadian bencana alam 

terbanyak sepanjang tahun 2015 di Kabupaten Lebak. 

Kabupaten Lebak memiliki 23 kantor Polsek dan 2 unit pos polisi. Pada tahun 2015. 

sebanyak 586 kejahatan KUHP dan 48 kejahatan non KUHP dilaporkan terjadi di 

Kabupaten Lebak. Sepanjang tahun 2015, jumlah terdakwa di Kabupaten Lebak 

adalah sebanyak 255 orang dimana sekitar 2,4 persennya adalah terdakwa usia 

anak (< 18 tahun). Jumlah narapidana di Kabupaten Lebak pada tahun 2015 adalah 

sebanyak 325 orang yang terdiri atas 299 orang pidana penjara dan 26 orang 



 

55 

 

pidana kurungan pengganti denda. Dari 299 orang pidana penjara di Kabupaten 

Lebak, sekitar 35 persennya adalah narapidana usia anak. 

6. Ekonomi 

Berdasarkan data dari indeks pembangunan manusia Kabubapen Lebak tahun 

2015, sektor perekonomian di Kabupaten Lebak terbagi atas sektor primer, sektor 

sekunder, dan sektor tersier. Sektor yang paling besar berkontribusi terhadap 

pendapatan daerah di Kabupaten Lebak berasal dari sektor primer yaitu pertanian. 

Sektor pertanian menyumbang sebesar 27 persen dari pendapatan daerah 

Kabupaten Lebak. Tabel 8 memperlihatkan bahwa setor primer yaitu pertanian 

memiliki kontribusi terbesar pertama terhadap PDRB Kabupaten Lebak. Sektor 

tersier yaitu  perdagangan dan reparasi serta sektor sekunder yaitu industri 

pengolahan secara berturut-turut memiliki kontribusi terbesar kedua dan ketiga 

terhadap PDRB Kabupaten Lebak. 

Tabel 8. 

Kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier terhadap PDRB Kabupaten Lebak 

tahun 2010-2014 

 

KELOMPOK SEKTOR 2010 2011 2012 2013 2014 

I. SEKTOR PRIMER      

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 29,27 28,05 26,39 27,97 27,30 

Pertambangan dan Penggalian 8,24 9,43 9,95 8,33 8,49 

II. SEKTOR SEKUNDER      

Industri Pengolahan 12,39 11,66 11,52 11,26 10,30 

Pengadaan Listrik dan Gas  0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 

Konstruksi 4,47 4,53 4,81 4,93 5,75 

III. SEKTOR TERSIER      

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

13,01 13,46 13,62 13,35 12,87 

Transportasi dan Pergudangan 5,56 5,52 5,54 5,83 6,15 
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KELOMPOK SEKTOR 2010 2011 2012 2013 2014 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

4,29 4,25 4,46 4,52 4,80 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0,65 0,63 0,62 0,59 0,60 

Real Estate 1,46 1,53 1,69 1,71 1,65 

Informasi dan Komunikasi 6,68 6,53 6,49 6,35 6,13 

Jasa Perusahaan 0,31 0,30 0,31 0,31 0,31 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

4,87 5,23 5,38 5,17 5,74 

Jasa Pendidikan 5,40 5,43 5,77 6,07 6,10 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,98 0,98 1,04 1,02 1,03 

Jasa lainnya 2,30 2,35 2,30 2,45 2,65 

Keterangan: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak tahun 2015 

Berdasarkan data darik BPS Kabupaten Lebak (Kabupaten Lebak dalam Angka 

2016), jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lebak adalah 871.648 orang yang 

terdiri atas 445.243 laki-laki dan 426.405 perempuan. Jumlah pengangguran di 

Kabupaten Lebak sebanyak 60.209 orang (41.427 laki-laki dan 18.782 perempuan) 

dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 10,74 persen (11,66% pada 

laki-laki dan 9,16% pada perempuan), sehingga tingkat kesempatan kerja di 

Kabupaten Lebak adalah sebesar 89,26 persen (88,34% untuk laki-laki dan 90,80% 

untuk perempuan). 

Berdasarkan data BPS (2015), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebak adalah 

sebanyak 102.600 orang atau 5,04 persen penduduk di Kabupaten Lebak adalah 

penduduk miskin. Lebih dari separuh (50,18%) penduduk miskin yang ada di 

Kabupaten Lebak adalah penduduk yang tidak tamat SD. Sekitar 64 persen 

penduduk miskin di Kabupaten Lebak bekerja di sektor informal, dan sekitar 34 

persen tidak bekerja. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lebak yaitu 1,50 

dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lebak yaitu 0,34 dengan garis 

kemiskinan Kabupaten Lebak yaitu sebesar Rp 228.146 

7. Analisis Persepsi Orang Tua Terhadap TP2O Di Kab Lebak  
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Dengan semakin meningkatnya akses informasi melalui era digital dan semakin 

terbukanya informasi yang disinyalir memberi dampak pada meningkatnya 

kegiatan perdagangan orang, maka perlu ditingkatkan pula upaya pencegahan dan 

penanganan. 

Melihat bahwa masalah TP2O menyerupai gunung es, dimana yang nampak hanya 

sebagian kecil dari permasalahan yang sesungguhnya, maka peran keluarga dan 

orang tua di rumah menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan. Namun 

kenyataan menunjukkan bahwa belum semua orang tua menyadari bahaya 

tindakan perdagangan orang terutama bila dikaitkan dengan masalah ekonomi. 

Terkait dengan situasi dan kondisi diatas, telah dilakukan kajian untuk memperoleh 

kondisi yang sesungguhnya ada di masyarakat khususnya para orang tua di tingkat 

paling bawah (pedesaan). Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka telah 

dilakukan wawancara yang mendalam khususnya terhadap persepsi para orangtua 

yang memiliki anak  dibawah usia 18 tahun. Orang tua ini juga dipilah antara yang 

pernah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan orang tua yang 

bukan korban .   

Telah diuraikan diatas bahwa persepsi adalah proses bagaimana seseorang 

menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi yang ada di 

lingkungannya untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti bagi dirinya. 

Biasanya terbentuknya persepsi pada diri seseorang sangat dipengaruhi oleh  

beberapa faktor (Vincent (1997), yaitu: 

a. Pengalaman masa lalu, karena seseorang biasanya akan menarik kesimpulan 

yang sama terhadap stimulus yang sama, yaitu apa yang ia lihat, dengar, dan 

rasakan. 

b. Keinginan, karena seseorang cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai 

dengan apa yang ia harapkan. 

c. Pengalaman dari teman dan orang-orang yang ada di lingkungannya. 

Dikaitkan dengan kajian ini, maka penggalian informasi mencakup : 
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a. Pemahaman dan pengetahuan orangtua  tentang tindak pidana perdagangan 

orang 

b. Pendapat orang tua tentang penyebab dan dampak  

c. Pendapat orang tua tentang tindak pidana perdagangan orang yang dialami 

anggota keluarga   

d. Sikap orang tua bila ada anak/anggota keluarga yang diajak untuk bekerja agar 

tidak  terjebak  

e. Pendapat orang tua tentang upaya dan harapan masa depan  untuk 

pencegahan terjadinya kasus perdaganagn orang  

f. Pendapat orang tua tentang sumber2 informasi dan pemanfaatan teknologi 

informasi 

Responden  

Dipilih secara acak dengan berbagai latar belakang pendidikan, social-ekonomi. 

Kelompok Orangtua Korban dan Kelompok Orangtua Bukan Korban  

a. Kelompok Orang Tua Korban 

Pada penelitian ini, orang tua (ayah dan ibu) memiliki pendidikan yang 

bervariasi mulai dari tidak tamat SD hingga lulus SLTA . Penelitian menemukan 

bahwa baik orang tua yang memiliki pendidikan lebih tinggi  (lulusan SLTA) 

maupun yang tidak tamat SD, tidak  memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang kejadian Tindak Pidana Perdagangn Orang, bahkan tidak menyadari 

bahwa anak atau anggota keluarganya menjadi korban. Perihal mata 

pencaharian orang tua, penelitian menemukan bahwa meskipun pekerjaan 

adalah buruh tidak tetap, tetapi mereka mengakui bahwa itu adalah sumber 

ekonomi utama keluarga. Tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi  menyebabkan 

orang tua dan anggota keluarga cenderung mudah menerima tawaran 

pekerjaan terutama bila dibujuk, diiming-iming gaji yang besar dan kesempatan 

pergi bekerja ke Luar Negeri, tanpa menyadari adanya bahaya yang 

mengancam bila kemudian ketidak tahuan mereka ini dimanfaatkan oleh pihak-
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pihak yang tidak bertanggung jawab baik itu perusahaan yang mengirim, agen 

atau sponsor. 

1) Pemahaman Dan Pengetahuan Orangtua Korban Tentang TP2O  

Untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan 

orangtua  yang pernah menjadi korban  telah digali secara mendalam, 

apakah mereka pernah mendengar informasi tentang perdagangan orang , 

kejadian atau kasus-kasus yang ada di wilayah tempat tinggalnya, sanksi 

hukum yang berlaku. Juga digali pengetahuannya tentang upaya 

penanggulangan yang dilakukan pemerintah  serta pelayanan yang 

diberikan kepada korban. 

Hasil penelitian menemukan bahwa orang tua kurang memahami masalah 

tindak pidana perdagangan orang, bahkan  untuk membedakan antara  

kejahatan tersebut dengan pergi ke LN sebagai TKI  pun mereka tidak 

memahaminya, meskipun ada anggota keluarga yang sudah menjadi 

korban. 

“…..Kalau perdagangan orang baru mendengar setelah diajak ke KOMNAS 

HAM, tadinya sewaktu anak minta ijin kerja, tidak tahu sama sekali bahwa 

mereka akan menjadi korban TP2O…“( Ss ) 

“…..Awalnya tidak pernah dengar makanya anak saya jadi korban, jadi tidak 

tahu kalau ada perdagangan orang …“(Ll) 

Dengan pengetahuannya  yang kurang, penelitian menemukan bahwa orang 

tua  bahkan tidak menyadari bahwa anggota keluarganya ada dalam situasi 

yang membahayakan misalnya :  tidak ada kabar berita setelah 8 tahun 

pergi, tidak dibayarkan gajinya selama  9 bulan,   merasa terancam selama 6 

tahun karena diperlakukan kasar, pelecehan seksual, tetapi tidak berdaya 

dengan alasana terikat kontrak kerja. 

“….Kalau perdagangan orang baru mendengar sekarang, yang saya tahu 

bahwa orang yang pergi kerja ke LN selalu ada yang urus , sponsor PT dan 
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tempat penampungan. Kalau namanya korban yah pengalaman anak saya 

sendiri, 6 tahun kerja katanya tidak baik, majikan kasar, majikan laki-laki 

suka mau nyoba2.jadi dia pulang. …“ (Jh). 

Dengan pemahamannya yang kurang , penelitian menemukan bahwa para 

orang tua juga tidak mengetahui, bahkan cenderung tidak peduli  atas 

kejadian atau kasus-kasus yang ada  di lingkungan atau wilayah tempat 

tinggalnya. Kalaupun ada informasi, hanya diterima sebagai berita biasa, 

sebagaimana berita- berita  yang biasa  disiarkan di televisi, artinya tidak 

cukup menggugah kesadaran mereka tentang bahayanya perdagangan 

orang. 

“….Mengerti  dan mendengar secara jelas mah belum, kalau ada beritanya 

di tv juga tidak terlalu diperhatikan .  Tidak paham bedanya perdagangan 

orang dengan TKI yang sering di pukulin atau dijahatin, yang saya tahu 

bahwa orang yang pergi kerja ke LN selalu ada yang urus , sponsor PT dan 

tempat penampungan. Kalau namanya korban yah pengalaman punya 

anak/istri sendiri, 9 bulan tidak digaji , majikan kasar , majikan laki-laki 

bapak dan anak suka nakal, jadi dia pulang.” (Mf) 

 “…..Kalau kasus2 yang lain saya tidak tahu dan tidak bertanya pd org 

lain…..” (Mf) 

Para orang tua juga tidak mengetahui sanksi hukum yang seharusnya 

dijatuhkan kepada pelaku. Ada yang pernah diajak ke Komnas HAM untuk 

menyampaikan masalah kehilangan kontak dengan anaknya yang bekerja di 

LN, akan tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang pasti. 

“…Wah kalau masalah hukum saya tidak tahu waktu ke Komnas HAM saya 

hanja ikut saja, diajak sama kelompok perempuan namanya tidak tahu 

(LSM?)…”( Ss) 
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Para orang tua juga belum mengetahui tentang pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah atau pihak yang berwenang atas korban tindak pidana 

perdagangan orang. 

“…Tidak tahu, saya mah orang biasa…” (Ss) 

“…Tidak tahu persis, tapi dengar2 cerita orang/tetangga ada yang 

menangani yaitu Komnas HAM ya,  saya kurang paham…” (Mf) 

“…Tidak pernah mendengar dan tidak tahu…” (Sk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PENDAPAT ORANG TUA YANG PERNAH MENJADI KORBAN TENTANG 

PENYEBAB DAN DAMPAK  

 1. PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN ORANG TUA  YANG PERNAH  

MENJADI KORBAN TENTANG TP2O 

Tuntutan ekonomi keluarga merupakan alasan utama orang tua dan keluarganya menerima 

tawaran bekerja di luar lokasi tempat tinggalnya , terutama bila ada tawaran dengan janji upah 

yang tinggi dan bekerja ke LN. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan orang tua terhadap 

masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebabkan mereka juga tidak paham dan 

mengerti untuk membedakan antara  tindakan kejahatan perdagangan orang dan  pergi 

bekerja ke LN sebagai TKI, meskipun ada anggota keluarga yang sudah menjadi korban 

penipuan, perbudakan/eksploitasi. Orang tua bahkan tidak menyadari bahwa anggota 

keluarganya,bahkan anaknya yang masih dibawah umur ada dalam situasi yang 

membahayakan. Dengan pemahamannya yang kurang, para orang tua juga tidak mengetahui, 

bahkan cenderung tidak peduli  atas kejadian atau kasus-kasus yang ada  di lingkungan atau 

wilayah tempat tinggalnya. Kalaupun ada informasi, hanya diterima sebagai berita biasa, 

sebagaimana berita- berita  yang biasa  disiarkan di televisi, artinya tidak cukup menggugah 

kesadaran mereka tentang bahayanya perdagangan orang. Orangtua juga tidak mengetahui 

sanksi hukum yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku. Selain daripada itu para orang tua 

juga belum mengetahui tentang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak yang 

berwenang atas korban tindak pidana perdagangan orang. 
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Penelitian menggali informasi lebih dalam terhadap  pendapat orang tua 

yang pernah menjadi korban  tentang penyebab terjadinya Tindakan 

Pidana Perdagangan Orang , serta kemungkinan timbulnya dampak 

buruk bagi keluarga dan masyarakat . 

Hasil penelitian menemukan bahwa  motivasi utama  orang tua untuk  

mendorong serta mengijinkan anak atau anggota keluarga   agar mau  

dan berani pergi  bekerja ke luar daerah dan ke LN adalah faktor 

ekonomi, dengan harapan  ingin mendapat penghasilan yang lebih baik 

serta melihat pengalaman terbaik  dari mereka yang sudah berhasil  

dalam  meningkatkan taraf hidupnya sejak pergi sebagai TKI. Untuk itu 

orang tua juga merelakan bila ada pemalsuan dokumen, seperti  umur, 

KTP, KK, yang penting anak bisa diterima bekerja. 

“…ingin mencari pengalaman, pengen tahu kerja di LN  dan melihat 

orang lain sukses dan kelihatan hidup enak…” (Mf) 

“…minta doa restu untuk berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja 

mencari uang untuk menolong biaya berobat ibu, karena keluarga 

sudah tdk uang utk membiayai ibu. Ibu sedih tetapi tidak bisa berbuat 

apa-apa dan orang tua akhirnya mengizinkan anaknya …”(Ac) 

“….Banyak terjadi anak bekerja di luar negri karena  sponsor men 

janjikan pekerjaan dan gaji yang besar kalau kerja di luar negri, 

khususnya saudi Arabia dan juga karena faktor ekonomi yang sulit…” 

(Ll) 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa orang tua merasa percaya  dan 

yakin kepada sponsor yang biasanya adalah orang terdekat ( besan, ipar 

atau tetangga yang sudah sangat dikenal). Juga ada kepercayaan pada 

PT/Perusahaan yang membawa mereka. Dan biasanya orang tua tidak 

merasa risau karena anak mereka pergi  atas seijin orang tuanya.  
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“….sebagai orang biasa di kampung tidak paham tentang tindakan 

dengan maksud jahat pada orang lain…” (Ss) 

“….mungkin kurang ada penjelasan tapi ada kontraknya dari PT, saya 

tidak paham bagaimana, tapi anak saya bisa pergi niatnya sih mau cari 

uang…” (Jh) 

Penelitian juga menemukan bahwa ada dampak  yang ditimbulkan dari 

perlakuan TPPO dan hal ini dirasakan sangat berat bagi keluarga korban. 

Seperti orang tua menjadi gelisah, stress, sakit berkepanjangan. Tetapi 

karena keterbatasan pengetahuannya serta  tidak mempunyai biaya 

untuk pulang , maka ada yang cenderung pasrah dan menyerahkan 

nasibnya pada Yang Kuasa. 

“….Membuat bingung masyarakat karena kita butuh pekerjaan untuk 

hidup yang baik…” (Mf) 

“..Kita yang perlu mencari nafkah jadi susah , takut dan sekarang hidup 

tambah susah…”(Jh) 

“….tetapi ibu masih sering pusing, takut dibohongi lagi oleh sponsor. 

Mau berusaha urus kepulangan tetapi tidak punya ongkos ….”(Ac) 

“…ibu merasa kasihan, tetapi sudah pasrah serahkan pada Allah….” (Sk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PENDAPAT ORANGTUA YANG PERNAH MENJADI KORBAN  TENTANG TP2O YG 

DIALAMI ANGGOTA KELUARGA 

 2. PENDAPAT ORANG TUA YANG PERNAH MENJADI KORBAN TENTANG  

PENYEBAB TPPO DAN DAMPAK 

Motivasi utama  orang tua untuk  mendorong serta mengijinkan anak atau anggota keluarga   agar 

mau  dan berani pergi  bekerja ke luar daerah dan ke LN adalah faktor ekonomi, dengan harapan  

ingin mendapat penghasilan yang lebih baik serta melihat pengalaman terbaik  dari mereka yang 

sudah berhasil. Untuk itu orang tua juga merelakan bila ada pemalsuan dokumen, seperti  umur, KTP, 

KK, yang penting anak bisa diterima bekerja. Dalam hal ini orang tua merasa percaya  dan yakin 

kepada sponsor yang biasanya adalah orang terdekat ( besan, ipar atau tetangga yang sudah sangat 

dikenal). Faktor kepercayaan pada PT/Perusahaan yang membawa anak atau keluarga yang 

membuat orang tua tidak merasa risau karena anak mereka pergi atas seijin dan sepengetahuan 

orang tuanya. Ada dampak yang ditimbulkan baik secara fisik maupun psikis dari perlakuan TPPO dan 

hal ini dirasakan sangat berat bagi keluarga korban. Namun karena keterbatasan pengetahuannya 

serta tidak mempunyai biaya untuk pulang, maka ada yang cenderung pasrah dan menyerahkan 

nasibnya pada Yang Kuasa  
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Untuk dapat memperoleh gambaran yang lebih tajam perihal  pendapat 

orang tua yang anak atau anggota keluarganya pernah mengalami 

sebagai  korban TPPO, penelitian menggali lebih dalam dan focus  

tentang  mengapa dan bagaimana sampai orang tua membiarkan TPPO  

terjadi  dan bagaimana proses  yang ditempuh sehingga orang tua tidak 

menyadari lebih awal bahwa itu adalah tindak kejahatan perdagangan 

orang yang berkedok penyedia lapangan kerja. Penelitian juga 

mengumpulkan informasi tentang pemahaman orang tua dan 

pendapatnya mengenai jenis tindak kejahatan  perdagangan orang yang 

menimpa  anak atau anggota keluarganya. 

Hasil penelitian menemukan bahwa desakan ekonomi dan 

mengharapkan adanyakehidupan yang lebih layak. merupakan 

penyebab utama mengapa  orang tua tidak ragu untuk   mengijinkan 

anak atau anggota keluarga  pergi bekerja ke  luar daerah yang rentan 

tindakan perdagangan orang.  

“….Ke dua orang tua korban tidak tahu apa2 dan awalnya tidak 

menyadari kalau dibohongi sponsor. Mereka berpikir anak bisa kerja 

untuk membantu biaya hidup keluarga…” (Ac) 

“…Tidak menyadari karena dijanjikan akan mendapat gaji yang besar 

untuk bisa bantu orang tuanya di kampung…” (Ll) 

Penelitian juga menemukan alasan kuat lainnya, yaitu karena kurangnya 

pengetahuan tentang ancaman bahaya perdagangan orang. Mereka 

tidak pernah curiga akan menjadi korban dari tindakan eksploitasi dan 

praktek-praktek penipuan yang hanya menguntungkan sepihak saja dan 

berkedok sebagai  penyedia lapangan kerja.  Yang dirasakan oleh 

mereka adalah kebanggaan bahwa anak bisa bekerja di LN. 
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“…Keluarga tidak curiga dan percaya saja, karena dikatakan bahwa 

yang akan pergi kerja ditampung di rumah bu Ews di Jakarta. Sponsor 

nya kenal namanya bpk. H.S dan PT yang membawanya  adalah A Hd. 

Dan putrinya Er  ( anak ke 3) minta ijin untuk pergi…”. (Ss) 

“…Kalau ada anak yang mau merantau, saya tidak tahu bingung. Kalau 

terpaksa ya pasrah saja…” (Sk) 

Selain daripada itu , yang lebih membuat orang tua merasa percaya dan 

yakin bahwa anaknya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik 

dengan bekerja,  terutama karena anak mereka diajak oleh orang yang 

sudah dikenal. 

“…Sponsor nya adalah ipar sendiri jadi percaya saja dan PT nya 

kelihatan berpengalaman mengirimkan tenaga kerja ke Jeddah…” (Mf) 

“….Keluarga tidak curiga dan percaya saja, karena yang menjadi 

sponsor besan sendiri, H Arsid, katanya mau diajak kerja ke Saudi…” (Jh) 

Tentang prosedur perekrutan, hasil penelitian menemukan bahwa  para 

orangtua mengetahui beberapa prosedur yang harus ditempuh.  

Beberapa orang tua menyampaikan bahwa  kalau anak mau bekerja 

teutama ke LN, harus ada sponsor, ada PT yang mengurus segala 

keperluan dokumen, ada tempat penampungan sebelum pergi  dan ada 

kontrak yang harus ditandatangani, dan setiap 2 tahun harus 

diperpanjang. 

“….Sebelumnya Er sudah 2 tahun bekerja sebagai Asisten RT pada umur 

14 tahun, ketika akan pergi ke LN umurnya di”kolotkeun” (di tua kan) 

supaya mendapat KTP dan ijin kerja….” (Ss) 

“….Anak saya waktu pergi umur 15 tahun dan katanya KTP diurus dan 

umur nya dinaikin. PT yang mengurus adalah Condet  Al Irsyad…” (Jh) 
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“….Saat itu ia dibujuk sponsor dan kemudian ditampung di sebuah 

pondok di Bogor, kemudian dilatih dulu selama 2 minggu mengenai 

ketrampilan kerja rumah tangga, dan latihan bahasa Arab…”(Ll) 

Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sesungguhnya 

tidak disadari oleh para orang tua dan terjadi pada anak dan anggota 

keluarganya antara lain, iming-iming gaji besar, penipuan, perbudakan/ 

eksploitasi, penculikan,  kontrak sepihak dan jeratan hutang. 

“…Sampai saat ini Er sudah 8 tahun kerja dan hilang kontak , tidak ada 

nomor  tilpon yang bisa dihubungi, mungkin sudah pindah majikan…” 

(Ss) 

“…9 bulan tidak digaji, majikan kasar, majikan laki-laki bapak dan anak 

suka nakal, jadi dia pulang…” (Jh) 

“…setelah 6 tahun kerja ganti majikan dan semua diurus PT , selama 6 

tahun mendapat perlakuan kasar, passport dipegang PT jadi tidak bisa 

pulang….” (Mf) 

“…Setelah didesak,  ibu bisa telp anaknya dengan bayar  Rp 200.000 

untuk sponsor. Rupanya anak  sudah kirim uang ke sponsor sejumlah 8 

juta rupiah dan yang 2 juta sudah diambil oleh sponsor. Padahal sponsor 

masih saudara korban. Sponsor tidak mengaku kalau ia menjual korban, 

Ibu minta nomor telepon, tetapi  sponsor memberikan nomor telepon 

palsu…” (Ac) 

 

 

 

 

 

 

 

3. PENDAPAT ORANGTUA YANG PERNAH MENJADI KORBAN  TENTANG TP2O  

YANG DIALAMI ANGGOTA KELUARGA 

Desakan ekonomi  dan mengharapkan adanya kehidupan yang lebih layak. merupakan penyebab 

utama mengapa  orang tua tidak ragu untuk  mengijinkan anak atau anggota keluarga  pergi 

bekerja ke  luar daerah yang rentan tindakan perdagangan orang. Kondisi lain yang mendukung 

mudahnya keluarga terjerat pada kejahatan TPPO adalah kurangnya pengetahuan tentang 

ancaman bahaya perdagangan orang. Mereka tidak pernah curiga akan menjadi korban dari 

tindakan eksploitasi dan praktek penipuan yang hanya menguntungkan sepihak saja dan berkedok 

sebagai  penyedia lapangan kerja.  Yang dirasakan oleh mereka adalah kebanggaan bahwa anak 

bisa bekerja di LN. Beberapa orang tua merasa percaya dan yakin bahwa anaknya akan 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan bekerja, terutama karena anak mereka diajak oleh 

orang yang sudah dikenal. Para orangtua juga mengetahui beberapa prosedur yang harus 

ditempuh.  Beberapa orang tua menyampaikan bahwa  kalau anak mau bekerja teutama ke LN , 

harus ada sponsor, ada PT yang mengurus segala keperluan dokumen, ada tempat penampungan 

sebelum pergi  dan ada kontrak yang harus ditandatangani, dan setiap 2 tahun harus diperpanjang. 

Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sesungguhnya tidak disadari oleh para orang 

tua dan terjadi pada anak dan anggota keluarganya antara lain, iming-iming gaji besar, penipuan, 

perbudakan/eksploitasi, penculikan, kontrak sepihak dan jeratan hutang. 
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1. SIKAP ORTU BILA ADA ANAK/ANGGOTA KELUARGA YANG DIAJAK 

UNTUK BEKERJA AGAR  TIDAK TERJEBAK   

Untuk memperoleh gambaran yang  lebih mendalam tentang sikap para 

orang tua yang telah mempunyai pengalaman menjadi korban TPPO, 

bilamana ada anak atau keluarga terdekat diajak untuk bekerja baik di 

dalam negeri maupun ke LN. Dilakukan penggalian informasi  yang 

mendalam tentang sikapnya menerima atau melarang, atau mungkin 

saja mengizinkan tetapi  dengan syarat tertentu. 

Hasil temuan penelitian menggambarkan bahwa  ada kekhawatiran 

orang tua kalau anaknya pergi jauh untuk bekerja, tetapi bila mengingat  

adanya dorongan faktor ekonomi yang harus dipenuhi, maka mereka 

cenderung pasrah. 

“…Kalau ada anak yang mau merantau, saya tidak tahu bingung. Kalau 

terpaksa ya pasrah saja..” (Sk) 

Tidak terlihat ada orang tua yang melarang anaknya untuk merantau/ 

bekerja, para orangtua tidak keberatan untuk mengijinkan anaknya 

pergi  mencari kerja terutama ke daerah yang dianggap dekat seperti ke 

Serang, Jakarta, Bogor, tetapi berharap bahwa anak punya pengetahuan 

atau ketrampilan dahulu sebelum bekerja sehingga  dapat kerja bagus 

tanpa gangguan dan mudah ditipu. 
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“…Kalau mau kerja harus bisa “coret” (menulis, baca), ini anak bungsu 

saya mau kerja dan saya bilang jangan jauh-2 paling jauh ya di Jakarta. 

Sepertinya kalau kerja di toko mah tidak berbahaya…” (Ss) 

“…Kalau mau kerja  boleh saja, dan menurut saya orang yang mau cari 

kerja mah ga salah , siapa yang ga mau hidup enak,  tetapi  barangkali 

harus sekolah dulu , supaya lebih pintar dan tidak dibohongi oleh calo2…” 

(Mf) 

Mengenai  pergi bekerja ke LN, orang tua tidak dapat memberikan 

jawaban yang pasti, tetapi ada trauma yang masih dirasakan dan 

kekhawatiran yang besar kalau terjadi masalah seperti pengalaman 

sebelumnya. 

“…Kalau mau kerja  boleh saja tetapi kalau  ke LN mah kurang bagus ya, 

suka kena masalah yang kita jadi susah, tapi uang juga perlu...” (Jh) 

“….Kalau ada anak-anak yang mau kerja di luar negeri lagi saya tolak, 

tidak akan diizinkan kecuali kalau kerjanya di Jakarta…” (Ac) 

“….Saya tidak akan izinkan lagi anak saya untuk kerja di Luar negri, 

kecuali untuk  perusahaan di dalam negeri, daripada jadi koban kalau ke 

luar negri…” (Ll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PENDAPAT ORANG TUA TENTANG UPAYA DAN HARAPAN 

PENCEGAHAN KASUS TP2O  

4.  SIKAP ORTU BILA ADA ANAK/ANGGOTA KELUARGA YANG DIAJAK UNTUK BEKERJA 

AGAR  TIDAK TERJEBAK 

Ada kekhawatiran orang tua kalau anaknya pergi jauh untuk bekerja, tetapi bila mengingat  

adanya dorongan faktor ekonomi yang harus dipenuhi, maka mereka cenderung pasrah . Tidak 

terlihat ada orang tua yang melarang anaknya untuk merantau/bekerja, para orangtua tidak 

keberatan untuk mengijinkan anaknya pergi  mencari kerja terutama ke daerah yang dianggap 

dekat, tetapi berharap bahwa anak punya pengetahuan atau ketrampilan dahulu sebelum 

bekerja sehingga  dapat kerja bagus tanpa gangguan dan mudah ditipu. Mengenai  pergi bekerja 

ke LN, orang tua tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, tetapi ada trauma yang masih 

dirasakan dan kekhawatiran yang besar kalau terjadi masalah seperti  pengalaman sebelumnya. 
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Untuk dapat menggali informasi tentang upaya dan harapan orang tua 

terhadap TPPO, maka telah digali informasi mendalam tentang 

pendapat orang tua terhadap tindakan pencegahan TPPO  serta harapan 

orang tua terhadap masa depan anaknya.  

Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan pengalaman  yang 

sudah terjadi di keluarganya, para orang tua berharap bahwa ada 

tanggung jawab dari pihak yang berwenang seperti pemerintah baik di 

propinsi, kecamatan dan kelurahan, aparat kepolisian agar masyarakat 

tidak selalu menjadi korban. Orang tua berharap bahwa ada aturan yang 

jelas dan diketahui masyarakat bagaimana seharusnya, bila anak nya 

harus mencari kerja untuk kehidupannya. Harus ada kejelasan aturan  

sehingga sponsor atau PT tidak berbuat sesukanya kepada mereka-

mereka yang kurang pengalaman untuk dipekerjakan tetapi akhirnya 

hanya ditipu, dan kalau mereka hilang kontak sepertinya tidak ada usaha 

mereka untuk membantu. 

“…Yah harus dicegah ya, mungkin harus ada penerangan dari pihak 

kelurahan. Memang bahaya dan anak saya sampai sekarang hilang, tapi 

harusnya pihak yang kuasa/pemerintah juga mau ikut melihat kita2 

yang perlu cari makan…” (Ss) 

“….mungkin harus ada penerangan dari pihak yang mengerti, 

pemerintah barangkali..” (Mf) 

“..serahkan saja kepada aparat kepolisian …” (Ac) 

Orangtua  berharap bahwa mungkin pengiriman tenaga kerja ke LN 

sebaiknya di stop saja kalau itu hanya akan menambah korban yang 

lebih banyak. 

“…Harapan orang tua, sponsor ditutup saja jangan diperbolehkan anak-

anak kerja ke luar negri…” (Ac) 
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“….Perdagangan orang ke luar negri di stop dulu, ditutup kantornya…” 

(Ll) 

Harapan orang tua adalah melihat anaknya dapat bekerja dengan baik 

dan memperoleh penghasilan yang layak. Kelihatan adanya kesadaran 

orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sebelum dilepas untuk 

pergi bekerja 

“…Harus sekolah dulu , supaya lebih pintar dan tidak dibohongi oleh 

calo2…” (Mf) 

“….Anak2 harus kerja, tidak takut dibohongi lah, sebab mau makan dari 

mana, terserah yang diatas saja…” (Jh) 

“…Supaya anak maju, selesai sekolah perlu bantuan modal ..”(Ll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PENDAPAT ORANG TUA TENTANG SUMBER-SUMBER INFORMASI DAN 

PEMANFAATAN TI  

Untuk menggali pendapat orang tua tentang sumber-sumber informasi 

dan pemanfaatan TI, maka digali informasi yang mendalam tentang 

pendapat orang tua terhadap sosialisasi dan advokasi yang di 

laksanakan oleh petugas, bagaimana orng tua memanfaatkan sumber-

 5. PENDAPAT ORANG TUA TENTANG UPAYA DAN HARAPAN 

PENCEGAHAN KASUS TP2O 

Orang tua berharap bahwa ada tanggung jawab dari pihak yang berwenang seperti pemerintah 

baik di propinsi, kecamatan dan kelurahan , aparat kepolisian, agar masyarakat tidak selalu 

menjadi korban. Orang tua berharap bahwa ada aturan yang jelas dan diketahui masyarakat 

bagaimana seharusnya, bila anak nya harus mencari kerja untuk kehidupannya. Kejelasan aturan 

penting, agar  sponsor atau PT tidak berbuat sesukanya kepada mereka-mereka yang kurang 

pengalaman untuk dipekerjakan tetapi akhirnya hanya ditipu, dan kalau mereka hilang kontak 

sepertinya tidak ada usaha mereka untuk membantu. Orangtua berharap bahwa mungkin 

pengiriman tenaga kerja ke LN sebaiknya di stop saja kalau itu hanya akan menambah korban yang 

lebih banyak. Harapan orang tua terhadap masa depan anaknya adalah melihat anaknya dapat 

bekerja dengan baik dan memperoleh penghasilan yang layak. Kelihatan adanya kesadaran orang 

tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sebelum dilepas untuk pergi bekerja. 
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sumber informasi yang ada seperti media cetak, elektronik, alat 

komunikasi lainnya seperti hp . 

Hasil penelitian menemukan bahwa para orang tua belum pernah 

mendapatkan informasi dari petugas tentang adanya tindak pidana 

perdagangan orang yang bisa terjadi melalui pengiriman tenaga kerja. 

“…Belum pernah ada yang datang untuk memberi penerangan tentang 

perdagangan orang..”.(Ss) 

Orang tua belum memanfaatkan  teknologi informasi,  untuk  

menambah wawasan atau pengetahuan, sejauh ini televisi hanya 

sebatas sebagai sarana hiburan untuk mereka yang memiliki 

handphone, hanya digunakan sebagai sarana komunikasi antar keluarga 

di lingkungan terdekat. Belum mengerti adanya sarana internet sebagai 

sumber informasi.  

“…TV, mah buat hiburan keluarga saja. Kalau hp dipake sama ibu, 

biasanya cuman buat tilpon dan sms mah kurang bisa..”  (Ss) 

“..TV punya, hp punya.  Yah buat tilpon2 ama saudara, keluarga dan 

teman2 dekat. Bisa ngirim2 photo juga.” (Jh) 

“…HP hanya untuk menerima telepon dari anak.TV gak kebeli…” (Ll) 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kelompok Orang Tua Bukan Korban 

 6. PENDAPAT ORANG TUA TENTANG SUMBER2 INFORMASI  

DAN PEMANFAATAN TI 

Orang tua belum pernah mendapatkan informasi dari petugas tentang adanya tindak pidana 

perdagangan orang yang bisa terjadi melalui pengiriman tenaga kerja baik dari propinsi, kabupaten 

maupun kecamatan. Orang tua belum memanfaatkan  teknologi informasi,  untuk  menambah 

wawasan atau pengetahuan, sejauh ini televisi hanya sebatas sebagai sarana hiburan , untuk mereka 

yang memiliki handphone , hanya digunakan  sebagai sarana komunikasi antar keluarga di lingkungan 

terdekat. Belum mengerti adanya sarana internet sebagai sumber informasi.  



 

72 

 

Sasaran kajian ini adalah orang tua (ayah dan ibu) yang  memiliki pendidikan 

bervariasi mulai dari tidak tamat  SD hingga lulus S1  Penelitian menemukan 

bahwa baik orang tua yang memiliki pendidikan lebih tinggi (lulusan 

Perguruan Tinggi) maupun yang tidak tamat SD, tidak  memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang kejadian Tindak Pidana Perdagangan 

Orang.  Mata pencaharian orang tua juga bervariasi sebagian sebagai 

pedagang kecil makanan, buruh tani tidak tetap dan pensiunan guru sebagai 

sumber ekonomi utama keluarga. 

1) Pemahaman Dan Pengetahuan Orang Tua Bukan Korban Tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang  

Untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan 

orangtua  yang bukan menjadi korban  telah digali secara mendalam, 

apakah mereka pernah mendengar informasi tentang perdagangan 

orang, kejadian atau kasus-kasus yang ada di wilayah tempat tinggalnya, 

sanksi hukum yang berlaku. Juga digali pengetahuannya tentang upaya 

penanggulangan yang dilakukan pemerintah serta pelayanan yang 

diberikan kepada korban. 

Hasil penelitian menemukan bahwa orang tua kurang memahami 

masalah tindak pidana perdagangan orang, mereka hanya pernah 

mendengar dari media televisi bahwa ada orang yang pergi keluar negri 

menjadi korban tidak bisa pulang dalam waktu yang lama dan ada pula 

yang pulang dari luar negri, bisa membangun rumah di kampungnya. 

Para orang tua juga tidak memahami apa sanksi hukum, 

penanggulangan pemerintah dan LSM, maupun pelayanan untuk korban  

“ ...Saya pernah dengar dan lihat di TV, perempuan hamil orang 

Malimping masih satu desa dengan kami, dibunuh pacarnya sendiri 

di Tangerang, padahal dia sudah punya anak...” (Sr.) 
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“..Saya sih pernah juga dengar  dari TV ada TKW yang ke Arab, 

pulang-pulang bangun rumah untuk orang tuanya.yang tadinya 

rumah panggung direnovasi jadi gedung...” (Ar- S1.) 

Dengan pemahamannya yang kurang , penelitian menemukan bahwa 

para Orang tua juga tidak peduli dan tidak berusaha mencari tahu atas 

kejadian atau kasus-kasus yang ada  di wilayah tempat tinggalnya 

dengan alasan sibuk  bantu suami berdagang dan ngurus aanak. 

Kalaupun ada informasi, hanya diterima sebagai berita biasa, 

sebagaimana berita- berita  yang biasa  disiarkan di televisi, artinya tidak 

cukup menggugah kesadaran mereka tentang bahayanya perdagangan 

orang.  

“...Mendengar di TV itu juga  dan  sepintas saja dan tidak terlalu 

sering. Gak hafal’... (Ad.) 

“....Kalau sekitar saya ada juga sih tapi saya tidak mencari tahu 

karena saya sibuk bantu suami dan ngurus anak”... (Pe.) 

 “ ...Tidak terlalu tahu siapa-siapanya, disekitar tempat tinggal mah 

setahu saya mereka yang pergi kerja ke LN, tetapi ada masalah atau 

tidak saya tidak mendengar”..(Mm) 

Para orang tua juga tidak mengetahui sanksi hukum yang seharusnya 

dijatuhkan kepada pelaku, penanggulangan pemerintah dan LSM, 

maupun pelayanan untuk korban  

“...Belum dengar tentang sanksi hukum kepada pelaku/ 

sponsor”...(RS.) 

“...Kalau hukuman berapa beratnya saya tidak tahu, tapi kalau lihat 

di tivi  sih pada dibawa sama polisi”.. (Sr.)  
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“....Kalau sponsor pasti mereka tahu, karena dia orang mengerti, 

bisa uruskan paspor, ngerti  hukum, tapi malah melanggar 

hukum...”(Mm.) 

 

 

2. Pendapat Orang Tua Yang Bukan Korban Tentang Penyebab Dan Dampak  

Penelitian menggali informasi lebih dalam terhadap  pendapat orang tua bukan 

korban tentang penyebab terjadinya Tindakan Pidana Perdagangan Orang, serta 

kemungkinan timbulnya dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. 

Hasil penelitian menemukan bahwa orang tua non korban beranggapan bahwa 

adanya orang tua yang mengizinkan  anak-anak yang bekerja di luar negeri karena 

faktor ekonomi yang  rendah, sehingga ada keinginan mendapat penghasilan yang 

lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka juga berpendapat dengan 

rendahnya penghasilan keluarga, anak-anak tidak bisa melanjutkan  jenjang sekolah 

yang lebih tinggi dan kurang menerima akses  informasi 

“....Kebanyakan sih masalah ekonomi, ingin meningkatkan penghasilan 

yang lebih baik untuk kebutuhan hidup” ...(Sr.) 

1. PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN ORANG TUA  YANG BUKAN KORBAN 
 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

 

Orang tua non korban kurang pengetahuan dan pemahaman terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Orang.  Mereka tidak paham untuk membedakan antara  tindakan kejahatan 

perdagangan orang dan pergi bekerja ke LN sebagai TKI. Mereka hanya pernah 

mendengar bahwa ada yang pergi keluar Negeri ditipu dan ada pula yang pulang bisa 

berhasil membangun rumah di kampungnya. Orang tua juga tidak peduli dan tidak 

berusaha mencari tahu atas kejadian atau kasus-kasus yang ada  di wilayah tempat 

tinggalnya dengan alasan sibuk  bantu suami berdagang dan ngurus anak. Mereka juga 

tidak mengetahui sanksi hukum yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku. Selain itu 

para orang tua juga belum mengetahui tentang pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah atau pihak yang berwenang atas korban tindak pidana perdagangan orang 
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“ ...Penyebabnya sih karena kemampuan ekonomi yang rendah,  SDM yang 

rendah mutu dan pendidikannya, Kurang informasi dan sosialisasi...” (Ar- 

S1.) 

Penelitian juga menemukan bahwa kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkan  

dari perlakuan TPPO adalah korban akan mengalami  trouma, bahkan kurang dinilai 

baik oleh lingkungan,  dan disingkirkan lingkungan. Selain itu keluarganya juga  

menjadi takut dan gelisah  

“....Yah, dampaknya secara psikologis korban akan mengalami trauma dan 

mentalnya jatuh..” 

“...Korban kasihan dan ikut prihatin, Kurang dinilai baik oleh lingkungan, 

sehingga korban disingkirkan lingkungan, tetapi bisa baik kalau dapat 

pekerjaan yang sesuai dan majikannya baik’.. (Ar- S1.) 

 
 

3. Pendapat Orang Tua Tentang Kesiapan Bekerja 

Untuk mendapatkan informasi tentang kapan seorang anak bisa dikatakan memiliki 

kesiapan bekerja, dilakukan penggalian informasi yang mendalam tentang 

pendapatnya  dan alasan mengapa orang tua berpendapat seperti yang mereka 

nyatakan 

2. PENDAPAT ORANG TUA YANG BUKAN KORBAN  

TENTANG PENYEBAB TPPO DAN DAMPAK 

 

Orang tua yang akan mengizinkan  anaknya yang bekerja di luar negri adalah karena 

faktor ekonomi yang  rendah, sehingga ada keinginan mendapat penghasilan yang 

lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup.  Mereka juga berpendapat dengan 

rendahnya penghasilan keluarga, maka anak-anak tidak bisa melanjutkan ke jenjang 

sekolah yang lebih tinggi dan berakibat kurang menerima akses  informasi. Akibat 

ketidak pahamannya  mereka jadi korban oknum yang membohongi.  Pandangan 

Orang akan ada dampak yang ditimbulkan dari perlakuan TPPO adalah korban akan 

mengalami  trouma, bahkan kurang dinilai baik oleh lingkungan,  dan disingkirkan 

lingkungan. Selain itu keluarganya juga akan menjadi takut dan gelisah 
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Hasil penelitian menemukan bahwa para orang tua bukan korban menyadari  

bahwa sebenarnya kesiapan anak untuk bekerja adalah sejak umur 20-25 tahun 

keatas, apabila minimal anak sudah lulus SMA, bahkan kalau memungkinkan 

setelah selesai kuliah di Perguruan Tinggi pun masih perlu memiliki ketrampilan 

khusus seperti penguasaan bahasa dan komputer. 

“....Yah kalau sdh bisa mandiri, cukup umur, mungkin selesai SMA’ , karena 

kalau  sudah ada ilmu apapun, akan baik saja...” (Ad.) 

“....Anak layak bekerja umur 25 tahunan, setelah selesai kuliah anak sudah 

dewasa,dan tidak labil, itupun kalau perlu kursus dulu bahasa dan komputer...” 

(Ar- S1) 

Hasil penelitian menemukan bahwa alasan orang tua berpendapat demikian, 

karena diatas umur 20 tahun dan sudah memiliki ilmu, maka anak akan bisa 

mandiri,  pribadinya sudah  dewasa, emosinya sudah stabil sehingga akan mudah 

diterima kerja sesuai jenis pekerjaan yang diminati untuk jaminan masa depannya 

 “....Anak perempuan  perlu mendapat pendidikan tinggi untuk jaminan masa 

depannya, sehingga bisa mandiri dan punya pegangan untuk mudah di terima 

kerja  karena  dengan ilmu, apapun bisa kita capai...” (Ar- S1) 

 “...Sayangnya  di daerah sini belum ada  kartu pintar, SMP masih harus bayar 

uang bangunan dll banyak embel-embel yang dicari-cari. Susah pemerintah 

kita, segala harus bayar, padahal pendapatan masyarakat minim ..“(Mm) 
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4. Sikap orang tua bila ada anak dibawah 18 tahun /anggota keluarga yang diajak 

bekerja 

Untuk memperoleh gambaran yang  lebih mendalam tentang sikap para orang tua 

yang bukan korban, bilamana ada anak atau keluarga terdekat diajak untuk bekerja 

baik di dalam negeri maupun ke luar negri, dilakukan penggalian informasi  yang 

mendalam tentang sikapnya menerima atau melarang, atau mungkin saja 

mengizinkan tetapi  dengan syarat tertentu 

Hasil temuan penelitian menggambarkan bahwa  ada kekhawatiran orang tua kalau 

anaknya pergi jauh untuk bekerja, tetapi bila mengingat  adanya kebtuhan faktor 

ekonomi yang harus dipenuhi, maka mereka cenderung pasrah 

“.... Makanya Orang tua harus waspada, supaya tidak ada lagi korban.  Anak 

sebaiknya disekolahkan dulu , jangan kerja dibawah umur, jangan mau di 

iming-imingi uang,  orang harus kerja sesuai bidangnya, harus melihat jenis 

pekerjaan tepat “...(Ad.) 

“... Saya mah tidak akan memberi izin kalau ada anak dibawah 18 tahun 

bekerja di luar . Apalagi bila pekerjaannya tidak jelas karena takut dampak 

negatifnya”... (Ar- S1) 

3. PENDAPAT ORANG TUA TENTANG KESIAPAN BEKERJA 
DAN ALASANNYA 

 
Orang tua bukan korban menyadari  bahwa sebenarnya   kesiapan anak untuk bekerja 

adalah umur 20  tahun keatas, apabila minimal anak sudah lulus SMA, bahkan kalau 

memungkinkan setelah selesai kuliah di Perguruan Tinggi pun masih perlu memiliki 

ketrampilan khusus seperti penguasaan bahasa dan komputer, alasan mereka  

berpendapat demikian, karena diatas umur 20 tahun anak yang sudah memiliki bekal 

ilmu, maka anak akan bisa mandiri,  pribadinya sudah  dewasa, emosinya sudah stabil 

sehingga akan mudah diterima kerja sesuai jenis pekerjaan yang diminatinya, untuk 

jaminan masa depannya. Orang tua juga menyampaikan harapannya agar pemerintah 

memberikan kartu pintar untuk membebaskan biaya pendidikan untuk daerah yang 

minim dan terpencil. 
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Ada orang tua yang tidak keberatan untuk mengijinkan anaknya pergi  mencari 

kerja terutama ke daerah yang dianggap dekat seperti ke daerah Serang, Jakarta, 

Bogor , tetapi berharap bahwa anak punya pengetahuan atau ketrampilan dahulu 

sebelum bekerja sehingga  dapat kerja bagus tanpa gangguan dan mudah ditipu. 

“ ....Boleh saja , kan harus hidup buat cari makan , tapi  sebaiknya mencari 

pekerjaan yang dekat2 saja kalau memang harus pergi jauh paling ke Jakarta 

supaya tidak berbahaya dan harus cari sponsor dan PT yang sudah terbukti 

bagus”...(Sr.) 

“....Kalau anak sudah punya pengetahuan dan keahlian boleh anak merantau 

untuk bekerja di dalam negri saja”...(Ar- S1) 

“....Makanya anak harus sekolah setinggi tingginya Kalau anak pintar, dia bisa 

memutuskan dan menjawab bujukan sponsor dan bisa cari kerja yang benar. 

Kalau anak bodoh, nanti bisa dibohongi karena diiming-imingi dan akhirnya jadi 

korban”....(Rs.) 

Dalam hal pergi bekerja ke luar negeri, orang tua tidak dapat memberikan jawaban 

yang pasti, ada  kekhawatiran yang besar kalau terjadi masalah seperti  kasus yang 

mereka lihat di Televisi, mereka mengizinkan apabila anak sudah lebih diatas 18 

tahun 

“ ...Pergi kerja ke Luar negri?  dilihat dulu siapa yang mengajak. Harus dididik 

agama dulu melalui pengajian, dan harus waspada.  Supaya tidak ada lagi 

kasus  tapi  sebaiknya anak disekolahkan dulu , jangan kerja dibawah 

umur”...(Ad.) 

“...Saya tidak akan memberi izin kalau ada anak atau keluarga yang  yang ingin 

kerja ke luar negri, biarkan semua anak tinggal di rumah. Saya sanggup 

memberi makan anak-anak”...(RS.) 
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5. Pendapat Orang Tua Tentang Upaya Dan Harapan Pencegahan Kasus Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

Untuk dapat menggali informasi tentang upaya dan harapan orang tua terhadap 

TPPO, maka telah digali informasi mendalam tentang pendapat orang tua terhadap 

tindakan pencegahan TPPO  serta harapan orang tua terhadap masa depan 

anaknya.  

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang menurut orang tua, Dinas 

sosial harus berupaya memberi penjuluhan kepada masyarakat bagaimana caranya 

apabila anak ingin bekerja, pencegahan Agen-agen mana yang bisa dipercaya. 

Pemerintah juga hendaknya menyiapkan lapangan kerja, mempermudah fasilitas 

untuk mendapat pendidikan, kesehatan.  Sedangkan pihak orang tua harus 

memberi penjelasan kepada anak-anak agar waspada terhadap bujuk rayu orang 

lain untuk bekerja di Luar Negeri.  Anak-anak harus dididik agama melalui pengajian 

untuk menguatkan imannya.  

“....Kita harus waspada jangan sampai terjadi korban, makanya saya tidak akan 

mengijnkan saudara atau anak saya  pergi kerja ke LN, dilihat dulu siapa yang 

mengajak”... (Ad.) 

  “....Anak-anak di wanti-wanti jangan sampai terbujuk oleh orang lain untuk 

kerja di luar negri’ 

4. SIKAP ORANG TUA BILA ADA ANAK DIBAWAH 18 TAHUN 

YANG DIAJAK BEKERJA 

 

Ada kekhawatiran orang tua kalau anaknya pergi jauh untuk bekerja, tetapi bila 

mengingat  adanya dorongan faktor ekonomi yang harus dipenuhi, maka mereka 

cenderung pasrah .  Ada orang tua yang  tidak keberatan untuk mengijinkan anaknya 

pergi  mencari kerja terutama ke daerah yang dianggap dekat, tetapi berharap bahwa 

anak punya pengetahuan atau ketrampilan dahulu sebelum bekerja sehingga  dapat 

kerja bagus tanpa gangguan dan mudah ditipu. Mengenai  pergi bekerja ke luar negri, 

orang tua tidak dapat memberikan izin kalau anak dibawah 18 tahun bekerja, dan harus  

dididik agama dahulu, mengenal dulu orang yang mengajaknya supaya tidak  terjadi 

kasus  
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...“(Mm.) 

“ ....Masyarakat harus diberi penjelasan supaya jadi tahu mana yang benar dan 

salah. Ada penerangan tentang siapa yang harus ditanya kalau kita mau kerja”. 

...(Sr.) 

“....Harusnya ada penyuluhan untuk pencegahan perdagangan orang dari Dinas 

sosial kepada masyarakat, seperti contohnya penyuluhan Keluarga Berencana  

oleh kader-kader supaya mencegah anak banyak”...(Ar- S1) 

“...Pemerintah menyiapkan lapangan kerja, mempermudah falsilitas untuk 

mendapat pendidikan, kesehatan”...(Mm) 

Harapan orang tua adalah menginginkan anaknya lulus sekolah, bisa kuliah sampai 

sarjana  dan bekerja menjadi pegawai serta tidak terpengaruh hal buruk. Selain itu 

orang tua berharap pemerintah bisa menanggulangi biaya pendidikan masyarakat 

di daerah yang kurang makmur 

“....Mudah-mudahan pemerintah bisa menanggulangi masyarakat di daerah 

yang kurang makmur”...(Mm) 

“....Sebaiknya anak2 diberi pendidikan agama yang baik di rumah, seperti anak-

anak saya semua masuk pesantren, tanpa dipaksa dan merupakan pilihannya 

sendiri” ...(Pe) 

“...Saya juga akan menjaga betul anak saya supaya tidak ditipu, kan saya sudah 

punya pengalaman mencari kerja yang jauh, tapi kalau bisa sih anak saya kerja 

yang dekat-dekat saja”. ....(Sr.) 
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6. Pendapat Orang Tua Tentang Sumber-sumber  Informasi Dan Pemanfaatan 

Untuk menggali pendapat orang tua tentang sumber-sumber informasi dan 

pemanfaatan Teknologi, maka digali informasi yang mendalam tentang pendapat 

orang tua terhadap sosialisasi yang di laksanakan oleh petugas,  bagaimana orang 

tua memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada seperti media cetak,  

elektronik, alat komunikasi lainnya seperti hand phone . 

Hasil penelitian menemukan bahwa  para orang tua belum pernah mendapatkan 

informasi  atau sosialisasi dari petugas di tingkat kecamatan tentang adanya tindak 

pidana perdagangan orang yang bisa terjadi melalui pengiriman tenaga kerja, 

padahal informasi itu sangat dibutuhkan masyarakat 

“ ....SayaTidak tahu..., sepertinya belum ada...” (Pe.) 

 “ ....Belum pernah ada petugas kecamatan yang melakukan sosialisasi  tentang 

perdagangan orang, bahaya maupun pencegahannya, padahal sosialisasi 

sangat dibutuhkan...” (Ar- S1) 

Orang tua juga belum semua memanfaatkan  teknologi informasi,  untuk  

menambah wawasan atau pengetahuan. sejauh ini televisi hanya sebatas sebagai 

sarana hiburan, tidak memperhatikan berita. Mereka yang memiliki handphone, 

hanya digunakan sebagai sarana komunikasi antar keluarga di lingkungan terdekat. 

5. UPAYA DAN HARAPAN PENCEGAHAN KASUS  

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

 

Pihak orang tua akan berupaya memberi penjelasan kepada anak-anak agar waspada 

terhadap bujuk rayu orang lain Anak-anak harus dididik agama melalui pengajian. Untuk 

bekerja di Luar Negeri.  Orang tua juga berharap anak tidak terpengaruh hal buruk, dan 

harus lapor ke orang tua kalau ada masalah, supaya bisa cepat tertangani masalahnya 

Orang tua berharap pemerintah harus memberi penjuluhan tentang pencegahan dan 

perdagangan orang, kepada siapa masyarakat harus bertanya apabila anak ingin 

bekerja. Pemerintah juga hendaknya menyiapkan lapangan kerja, mempermudah 

fasilitas untuk mendapat pendidikan, kesehatan, khususnya untuk daerah yang kurang 

makmur   
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Ada juga orang tua yang lulusan S1 sudah memanfaatkan sarana internet sebagai 

sumber informasi walau masih sederhana.  

 “....Kalau hand phone bapaknya yang punya buat cari kerjaan atauterima 

order. Televisi juga punya tetapi tidak memperhatikan berita-berita”...(Pe) 

“ ...Sudah memanfaatkan teknologi informasi, melalui internet walau masih 

sederhana, TV, radio, internet...” (Ar- S1) 

 

PEMBAHASAN HASIL KAJIAN DARI WAWANCARA MENDALAM  

1. Pemahaman Dan Pengetahuan (Orang Tua Korban Dan Bukan Korban) 

Orang tua tidak memahami masalah TPPO, bahkan  tidak paham membedakan 

antara  kejahatan tersebut  dengan pergi ke luar negri sebagai TKI. Hal ini 

disebabkan karena mereka tidak pernah mendapat informasi dari petugas 

kecamatan maupun kabupaten, selain   pendidikan orang tua yang rendah. 

Kurangnya pemahaman membuat mereka cenderung tidak peduli atas kejadian 

atau kasus-kasus yang ada  di lingkungan atau wilayah tempat tinggalnya. Mereka 

juga tidak mengetahui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak yang 

berwenang. 

2. Penyebab dan Dampak TPPO  

6. PENDAPAT ORANG TUA TENTANG SUMBER-SUMBER  INFORMASI DAN 

PEMANFAATANNYA 

Para orang tua menyatakan belum pernah mendapatkan informasi  dari petugas tentang 

adanya tindak pidana perdagangan orang yang bisa terjadi melalui pengiriman tenaga 

kerja. Mereka menyatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi dari petugas di tingkat 

kecamatan, padahal hal tersebut  sangat dibutuhkan. Orang tua belum memanfaatkan  

teknologi informasi,  untuk  menambah wawasan atau pengetahuan, sejauh ini televisi 

hanya sebatas sebagai sarana hiburan,  tidak memperhatikan berita. orang tua yang 

memiliki handphone, hanya digunakan sebagai sarana komunikasi antar keluarga di 

lingkungan terdekat. Sarana internet sebagai sumber informasi hanya digunakan oleh 

orang tua yang pendidikannya cukup tinggi (Sarjana) 
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Faktor ekonomi yang rendah , ingin mendapat penghasilan yang lebih baik, 

termotivasi oleh pengalaman keberhasilan orang lain, merupakan penyebab 

utama  orang tua untuk  mengijinkan anaknya bekerja ke luar daerah dan ke LN.  

Tidak adanya informasi dari pihak yang berwenang dari kabupaten sampai ke desa 

tentang bahaya dan ancaman TPPO  (rentan utk menjadi korban), tidak ada akses 

informasi tentang kemana mencari lapangan kerja  (dari orang tua yang bukan 

korban). 

Dampak yang ditimbulkan TPPO, baik psikis maupun psikologis, berupa trauma, 

kecemasan, atau sikap permissive dengan pasrah menerima keadaan karena tidak 

tahu harus melapor kemana dan kalau melapor, korban akan dikucilkan dari 

lingkungan  

3. Pendapat Tentang TPPO  (Orang Tua Korban) 

Orang tua tidak pernah curiga akan menjadi korban dari tindakan eksploitasi dan 

praktek-praktek penipuan yang hanya menguntungkan sepihak saja dan berkedok 

sebagai penyedia lapangan kerja.  Mereka merasa bangga bahwa anak bisa 

bekerja di LN.  Awalnya merasa percaya dan yakin bahwa anaknya akan 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan bekerja, terutama karena anak 

mereka diajak oleh orang yang sudah dikenal. Meskipun demikian ada yang 

menyesal karena merasa dirugikan sponsor. 

4. Pendapat Tentang Kesiapan Anak Untuk Bekerja  Dan Alasannya (Orang Tua 

Bukan Korban) 

Orang tua yang bukan korban (pendidikan S1), beranggapan bahwa waktu yang 

tepat agar anak siap bekerja pada umur 20-25 tahun dan kalau memungkinkan 

sebaiknya setelah lulus kuliah karena berdasarkan pengalaman dirinya mudah 

mencari pekerjaan. Anak yang diatas umur 20 diharapkan sudah memiliki bekal 

ilmu, dan ketrampilan kerja dan bisa mandiri dan mudah diterima kerja. 

5. Sikap Terhadap Ajakan Bekerja  

Orangtua tidak keberatan untuk mengijinkan anaknya pergi mencari kerja dengan 

syarat lokasi tujuan dekat dan sudah mengenal  sebelumnya si pemberi kerja/ 
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agen. Meskipun ada kekhawatiran, tetapi dorongan ekonomi, menyebabkan orang 

tua pasrah 

 

6. Upaya  Dan Harapan  Orang Tua Untuk Pencegahan TPPO 

 

ORANG TUA KORBAN ORANG TUA BUKAN KORBAN 

Orang tua  korban berharap bahwa ada (1) 

tanggung jawab dari pihak yang berwenang 

spt pemerintah baik di propinsi, kecamatan 

dan kelurahan, aparat kepolisian, agar 

masyarakat tidak selalu menjadi korban. (2) 

Ada aturan yang jelas dan diketahui 

masyarakat bagaimana seharusnya, bila 

anaknya harus mencari kerja untuk 

kehidupannya dan harus (3) ada informasi 

kemana harus melapor bilamana anak atau 

anggota keluarga hilang kontak  . 

Upaya (1) orang tua harus waspada 

terhadap bujuk rayu orang lain yang 

mengajak bekerja; (2) orang tua berupaya 

agar anak harus sekolah sampai jenjang 

pendidikan tinggi dan dibekali pendidikan 

agama. Harapan orang tua; (1) pemerintah 

memberi penyuluhan tentang TPPO; ( 2) 

pemerintah mempermudah fasilitas untuk 

masyarakat mendapat pendidikan, 

kesehatan,khususnya untuk daerah yang 

kurang sejahtera. 

 

7. Sumber-sumber Informasi dan Pemanfaatan TiI 

Orang tua belum pernah mendapatkan informasi dari petugas yang berwenang 

baik di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat Desa, tentang 

adanya  TP2O yang bisa terjadi melalui tawaran kerja. 

Dengan keterbatasan latar belakang pendidikan dan ekonomi, orang tua belum 

memanfaatkan teknologi informasi, untuk menambah wawasan atau pengetahuan; 

sejauh ini televisi hanya sebatas sebagai sarana hiburan, untuk mereka yang 

memiliki handphone, hanya digunakan sebagai sarana komunikasi antar keluarga di 

lingkungan terdekat. Sarana internet sebagai sumber informasi hanya digunakan 

oleh 1 orang tua yang pendidikannya cukup tinggi (S1) 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Berbagai masalah yang dihadapi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam 

pencegahan dan penanganan TPPO pada umumnya terkait dengan masalah 

mendasar yaitu kemiskinan, keterbatasan dan kesempatan kerja,  tingkat 

pendidikan yang rendah dan angka putus sekolah yang masih tinggi. 

2. Komitmen pemerintah pusat -  daerah dalam memerangi perdagangan orang masih 

rendah  

3. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan  khususnya di daerah tentang 

TPPO karena Gugus Tugas Pencegahan belum maksimal berperan dalam melakukan 

sosialisasi dan advokasi pencegahan TPPO melalui jejaring masing-masing.  

4. Mekanisme koordinasi dalam pencegahan dan penanganan TPPO belum maksimal 

dalam melaksanakan tugas masing-masing  
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5. Orang tua belum memahami dan mengetahui tentang TPPO, karena belum pernah 

mendapat informasi dari petugas yang berwenang  

6. Pembentukan persepsi pada orangtua dipengaruhi oleh faktor individu (ekonomi 

dan pendidikan rendah), faktor situasi sosial (tidak adanya akses informasi) dan 

faktor target (oknum aparat pemerintah yang ikut melakukan “iming-iming”). 

7. Faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah merupakan penyebab utama keluarga 

rentan menjadi korban 

8. Pemahaman dan pengetahuan orang tua tentang TPPO  di Kabupaten Lebak, 

Provinsi Banten  dalam pencegahan dan penanganan TPPO pada umumnya terkait 

dengan masalah mendasar yaitu kemiskinan, keterbatasan dan kesempatan kerja.  

tingkat pendidikan yang rendah dan angka putus sekolah yang masih tinggi. 

 

B. Rekomendasi 

1. Mereview dan meninjau kembali kebijakan yang diarahkan untuk melakukan revitalisasi 

Gugus Tugas Penghapusan TPPO di semua tingkatan. 

2. KPPA perlu menginisiasi revitalisasi Gugus Tugas Penghapusan TPPO dengan melakukan 

strategi-strategi sebagai berikut: 

a. Pencegahan dan partisipasi anak  KPPPA menggerakkan kembali sub gugus tugas 

pencegahan dan partisipasi anak untuk membuat grand design upaya pencegahan 

melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi dengan memfoksukan target sasaran di level 

kecamatan pada wilayah-wilayah yang rawan terjadinya TPPO. 

b. Rehabilitasi kesehatan bagi korban   KPPA menggerakkan kembali sub gugus tugas 

rehabilitasi kesehatan bagi korban untuk menyediakan layanan kesehatan terpadu di 

pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat sampai dengan level terendah melalui 

penguatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana layanan 

kesehatan untuk melakukan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO, dan sosialisasi 

mekanisme pelayanan kesehatan bagi korban pada wilayah-wilayah yang rawan 

terjadinya TPPO.  
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c. Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi   KPPPA menggerakkan kembali sub 

gugus tugas rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi untuk menyediakan layanan 

terpadu dalam aspek layanan psikososial, konseling, dan pemberdayaan melalui 

penguatan kapasitas tenaga sosial, penyediaan sarana dan prasarana layanan, dan 

sosialisasi mekanisme pelayanan rehabilitasi sosial, reintegrasi, dan pemulangan di 

RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Centre) pada wilayah-wilayah yang rawan 

terjadinya TPPO. 

d. Pengembangan norma-norma hukum   KPPPA menggerakkan kembali sub gugus 

tugas pengembangan norma hukum TPPO untuk meningkatkan kapasitas penyidik 

sampai dengan level terendah melalui pelatihan penyidik tentang perdagangan orang 

sebagai tindak pidana. 

e. Penegakan hukum  KPPPA menggerakkan kembali sub gugus tugas penegakan 

hukum TPPO untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum sampai dengan level 

terendah melalui pelatihan penegak hukum tentang perdagangan orang sebagai tindak 

pidana. 

f. Kerjasama dan koordinasi  KPPPA menggerakkan kembali sub gugus tugas kerjasama 

dan koordinasi untuk menggali kerjasama dengan CSR perusahaan untuk memfasilitasi 

kegiatan percepatan penghapusan TPPO khususnya di wilayah-wilayah yang rawan 

terjadinya TPPO di Indonesia. 

g. Adannya forum komunikasi yang bergulir antar gugus tugas .  

h. Perlu sinergi mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi kinerja 

secara berkesinambungan antar sub gugus tugas sehingga tergambar dalam suatu 

perencanaan yang komprehensif dalam bentuk Rencana Aksi Daerah. 

3. Perlu adanya sosialisasi dan advokasi tentang TPPO ke setiap tingkatan wilayah dan 

masyarakat (orang tua) melalui  

a. pemanfaatan media massa, elektronik dan media sosial serta tatap muka (kelompok 

kader, karang taruna dan PKK)  

b. Kerja sama dengan LSM dan Perguruan Tinggi (mahasiswa KKN) 

c. Penguatan kapasitas petugas 
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4. Adanya program-program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan serta adanya 

program-program kecakapan hidup, kemitraan dengan pihak swasta untuk penyediaan 

lapangan kerja, adanya penegakan hukum bagi pelaku (sponsor, perekrut, PT) perdagangan 

orang 

5. Perlu memperkuat kapasitas kelembagaan pada setiap tingkatan melalui revitalisasi tugas 

dan fungsi gugus tugas TPPO dengan melakukan capacity building di masing-masing sub 

gugus tugas dan optimalisasi peran ketua sub gugus tugas di setiap wilayah.  

6. KPPPA agar melakukan advokasi kepada pemerintah daerah  

Agar penghapusan TPPO masuk dalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah 

(anggaran, sarana/prasarana) dalam RPJMD maupun Renstra 

7. Mendorong untuk menumbuhkembangkan P2TP2A di tingkat kecamatan (Per.Men PPPA 

Nomor 6 Tahun 2015,  Pemerintah daerah harus menggerakkan pemerintah kecamatan 

untuk mengembangkan P2TP2A di tingkat kecamatan) melalui peningkatan kapasitas SDM, 

penguatan jejaring,  pengadaan sarana dan prasarana, sinergitas koordinasi antar gugus 

tugas baik antar provinsi, kabupaten/kota.  

8. P2TP2A di tingkat kecamatan dapat menjalankan fungsi pusat informasi, pusat pelayanan, 

dan pusat pemberdayaan perempuan dan anak sehingga penanganan TPPO dapat 

dilaksanakan dengan cepat 

9. Perlu membuat program kegiatan di tingkat lini lapangan menjadi lebih komprehensif  

dengan mengintegrasikan dan mensinergikan program2 yang berkaitan dengan 

perlindungan perempuan dan anak ( gerakan 3 End ) , seperti misalnya PUSPA  (Partisipasi 

Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak), PATBM (Perlindungan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat). Mengangkat Program Penyadaran Masyarakat untuk resiko 

awareness, Desa Peduli Buruh Migran  

10. Perlu dikeluarkan peraturan Desa (PERDES) yang mengatur tatacara warga yang akan pergi 

keluar Negeri melalui prosedur pendaftaran dan rekomendasi dari Desa setempat, 

diketahui secara jelas Negara tujuan yang dituju dan kredibilitas perusahaan yang 

mengirim dapat dipertanggung jawabkan. 
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11. Menjadikan desa dan masyarakatnya sebagai basis kegiatan ekonomi, pendidikan, 

informasi, dan subjek pemberantasan TPPO. Strategi ini juga dalam rangka mewujudkan 

cita-cita otonomi desa.  

12. Perlu dikembangkan pendataan dan pemetaan didaerah yang dianggap rentan, apabila 

dimungkinkan dapat dilakukan dalam bentuk website dengan memanfaatkan sumber dana 

Desa. 
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Informasi yang diperoleh dari  BPPKB  tingkat Provinsi  

1. Peraturan/kebijakan mengenai pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (PPTPPO) ditingkat Provinsi 

a. Perda Nomor: 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap 

Tindak Kekerasan BAB III Pasal 7 Pencegahan. 

b. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 181.5.05/Kep.881-Huk 2011 tentang 

Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Tingkat Provinsi Banten. 

c. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 460/Kep.426-Huk 2005 tentang Pembentukan 

Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) 

Perempuan dan Anak (RADP3A) Provinsi Banten Tahun 2005. 

d. Pergub Banten Nomor: 8 tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak 

Anak dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Banten. 

e. Pergub Banten Nomor: 41 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan 

dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2013-2017. 

2. Bentuk kegiatan gugus tugas ditingkat provinsi  (pertemuan rutin dsb) 

Pertemuan Rutin tidak ada, ada Rapat Koordinasi setiap tahun, Rapat Koordinasi 

Perkasus selalu di lakukan. 

3. Rencana Aksi Daerah 

Sudah ada, Pergub Nomor: 41 tahun tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

4. Dukungan dana untuk kegiatan PPTPPO ( jumlah dan sumber dananya) 

a. Tahun 2014 KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 

ORANG DI KAB/KOTA RAPAT KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG TINGKAT PROVINSI BANTEN. 
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b. Tahun 2015 tentang SOSIALISASI PERGUB NO. 41 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA 

AKSI DAERAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. 

c. Tahun 2016 PENDAMPINGAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DAN TINDAK 

PERDAGANGAN ORANG DI LUAR PROVINSI BANTEN. 

d. SOSIALISASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNDANG-UNDANG KDRT, 

UNDANG-UNDANG TRAFFICKING, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK, 

P2TP2A KAB/KOTA) 

5. Kabupaten/kota yang mempunyai gugus tugas daerah dan rencana aksi daerah  

a. Cilegon 

b. Kabupaten Serang 

c. Kota Serang 

d. Kabupaten Lebak 

e. Kabupaten Tangerang 

f. Kota Tangerang Selatan 

g. Kota Tangerang 

6. Peraturan tersebut sudah di sosialisasikan ke seluruh SKPD pemerintahan provinsi 

Banten dan SKPD, Kabupaten/Kota. 

7. Dikomunikasikan melalui  : 

Rapat Koordinasi Gugus TPPO se Provinsi Banten (Gugus Tugas Provinsi dan Gugus 

Tugas Kabupaten/Kota) 

8. Langkah tindak lanjut dari peraturan tersebut di lingkungan Dinas/Instansi terkait, 

termasuk wadah koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan program dan kegiatan 

Dalam bentuk, Rapat Koordinasi bila ada kasus, Pembentukan Gugus Tugas dan 

Rencana Aksi Daerah. 

9. Anggaran yang tersedia untuk program/kegiatan upaya Pencegahan Penanganan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada tahun 2014 – 2015, 2015 : 
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Pada Tahun 2014-2015 sebesar Rp.308.755.000,-   -  Rp.79.601.000,- 

Pada Tahun 2015-2016 sebesar Rp.255.152.000,- 

10. Bagaimanakah perencanaan program/kegiatan disusun ? (Terkait dana sarana dan 

prasarana) 

Jawab: 

Berdasarkan Renja BPPMD yang telah disusun selama 5 tahun berjalan. 

11. Bagaimanakah program/kegiatan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait, termasuk 

lokasi, SDM, dana, sarana, prasarana 

Jawab: 

Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas instansi terkait yang kami ketahui 

hanya dalam penanganan korban TPPO. Baik Sarana Prasarana, SDM dan Dana. 

12. Mekanisme Operasional yang dibentuk melibatkan berbagai pihak dan jenis pelayanan. 

Berdasarkan Perda Nomor: 9 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 

terhadap Tindak Kekerasan dan Keputusan Gubernur Nomor: 181.5.05 Kep.881-Huk / 

2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Tingkat 

Provinsi Banten. Pergub Nomor: 41 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah 

Pencegahan dan Penanganan TPPO 2013 – 2017 dan Pergub Nomor: 21 tahun 2009 

tentang Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

di Provinsi Banten. 

13. Bentuk kegiatan advokasi, sosialisasi dan KIE yang dikembangkan berkaitan dengan 

kegiatan pencegahan, pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi. 

 Sosialisasi dengan pembuatan plang-plang UU TPPO di 8 Kabupaten/Kota. 

 Peringatan Hari Anti Kekerasan dan TPPO setiap tanggal  5 Desember melalui 

pembagian PIN Stop Kekerasan dan Sosialisasi di Media Cetak. 

 Advokasi bagi perusahaan terkait tenaga kerja perempuan. 
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 Sosialisasi Pergub Nomor: 41 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah 

Pencegahan dan Penanganan TPPO Tahun 2013 – 2017. 

 Rapat Koordinasi Gugus Tugas TPPO Provinsi Banten. 

 Rapat Koordinasi Anggota Gugus Tugas TPPO Mitra Praja Utama (Lampung, Banten, 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa 

Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat 

14. Program Pemberdayaan bagi Korban Sudah Pernah di lakukan di BPPMD pada Tahun 

2013 Pelatihan Kewirausahaan eks korban, pelatihan tata boga dan rias pengantin 

melalui dana hibah P2TP2A. 

Tahun 2014 Pelatihan Kewirausahaan eks korban, pelatihan Keterampilan dari bahan 

bekas melalui dana hibah P2TP2A. 

Tahun 2015 Pelatihan Kewirausahaan bagi Perempuan di daerah rentan TPPO tapi 

untuk pelatihan Calon tenaga Kerja ada di Disnaker Provinsi Banten dan Pelatihan 

untuk Purna TKI ada BNP3TKI Wilayah Banten. 

15. Belum ada Sistem monitoring dan evaluasi yang di buat. 

16. Dalam Penanganan Kasus, Instansi/Dinas terkait sudah berperan dengan fungsinya, 

termasuk penegakkan hukum kepada pelaku. 

17. Pusat-pusat pelayanan, rehabilitasi yang sudah dimiliki: Pusat Pelayanan Terpadu, RPK 

(Ruang Pelayanan Khusus di Polda Banten /Unit  pendidikan ), P2TP2A, UPPA. RPSA, 

KPPA, Rumah Singgah. 

18. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, PKK, berperan Aktif dalam 

pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. 

19. Data kasus: 

 Tahun 2014 : 531 kasus 

 Tahun 2015 : 908 kasus 

 Tahun 2016 (Semester1) 514 kasus 

Sumber data dari Badan PP Kabupaten/Kota 
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20. Hambatan , kendala, masalah yang dihadapi serta upaya pemecahannya : 

Koordinasi yang kurang efektif dalam penanganan pemulangan korban TPPO. 

Upaya pemecahannya melakukan Rapat Koordinasi setiap kasus yang melibatkan 

beberapa SKPD terkait guna menyelesaikan persoalan-persoalan terutama penanganan 

pemulangan korban TPPO. 

 

 

Banten,     Oktober   2016 
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LAMPIRAN 2 

 

Informasi dari Dinas Sosial Provinsi Banten 

1. Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Banten terkait Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi 

Banten Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Perlindungan Sosial KTK 

dan Pekerja Migran Bermasalah. 

2. Bentuk kegiatan adalah : Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 

Bermasalah serta Korban Perdagangan Orang, baik ke dalam wilayah Provinsi Banten 

ataupun ke luar wilayah Provinsi Banten. 

3. Dinas Sosial Provinsi Banten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran 

Bermasalah, melakukan Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Korban Tindak 

Kekerasan serta Pekerja Migran Bermasalah ke Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi 

Banten.  

Pada tahun anggaran 2016 sosialisasi tersebut dilaksanakan di lokasi yang merupakan 

kantong sasaran di wilayah Kab./Kota se-Provinsi Banten. Peserta kegiatan terdiri dari 

perwakilan dari berbagai dinas/instansi/lembaga terkait seperti Dinas/Instansi Sosial 

Kab./Kota setempat, unsur kecamatan, desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh 

pemuda, serta warga masyarakat mantan korban ataupun berpotensi menjadi korban. 

4. Rencana Aksi Dinsos belum sesuai dengan Rencana Aksi Daerah 

5. Kabupaten/kota belum mempunyai sub gugus tugas daerah dan rencana aksi daerah  

6. Peraturan tersebut belum disosialisasikan di lingkungan Pemerintah Provinsi, Dinas/ 

Instansi terkait  
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7. Peraturan tersebut belum pernah dikomunikasikan  

8. Anggaran yang tersedia untuk program/kegiatan upaya Pencegahan, Rehabilitasi 

Sosial, Reintegrasi, serta pemberdayaan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

pada tahun 2014 – 2015, 2015 – 2016 dan sebutkan sumbernya dari mana ? 

 

JAWABAN :  

 

NO. 
SUMBER DANA,  

PROGRAM/KEGIATAN 

JUMLAH 

ANGGARAN 

(Rp.) 

1. APBN 2014  

 Pencegahan - 

 Rehabilitasi Sosial 81.600.000,00 

 Reintegrasi - 

 Pemberdayaan - 

   

2. APBD 2014  

 Pencegahan 253.760.000,00 

 Rehabilitasi Sosial 174.510.000,00 

 Reintegrasi 88.285.000,00 

 Pemberdayaan 149.064.000,00 

   

3. APBN 2015  

 Pencegahan - 

 Rehabilitasi Sosial 47.600.000,00 

 Reintegrasi 12.000.000,00 

 Pemberdayaan - 

   

4. APBD 2015  

 Pencegahan 418.551.000,00 

 Rehabilitasi Sosial 154.328.000,00 

 Reintegrasi 99.458.000,00 

 Pemberdayaan 208.140.000,00 

   

5. APBN 2016  

 Pencegahan 50.230.000,00 

 Rehabilitasi Sosial 77.600.000,00 
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 Reintegrasi 25.000.000,00 

 Pemberdayaan - 

   

6. APBD 2016  

 Pencegahan 268.034.000,00 

 Rehabilitasi Sosial 193.150.000,00 

 Reintegrasi 79.566.000,00 

 Pemberdayaan 177.568.000,00 

 
9. Perencanaan program/kegiatan mengacu pada beberapa hal yaitu ketersediaan 

anggaran, jumlah dan jenis sasaran yang ada, serta kebutuhan sarana dan prasarana 

baik pokok maupun penunjang.  

10. Mekanisme operasional terkait keterlibatan berbagai pihak, dan jenis pelayanan yang 

harus diberikan (terkait pencegahan, pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi dan 

pemberdayaan). Pencegahan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait seperti 

Polda Banten sebagai Lembaga yang berwenang dalam hal penegakan hukum, BP3TKI 

sebagai Lembaga yang berwenang dalam hal pemberdayaan dan pemulangan. 

Sedangkan Dinas Sosial Provinsi Banten memiliki Rumah Perlindungan dan Trauma 

Center (RPTC) yang bertugas melakukan rehabilitasi dan reintegrasi. 

11. Bentuk kegiatan advokasi, sosialisasi dan KIE yang dikembangkan berkaitan dengan 

kegiatan pencegahan, pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi.. Dinas Sosial Provinsi 

Banten melakukan Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang ke wilayah Kab./Kota se-Provinsi Banten yang bertempat di lokasi yang banyak 

terdapat korban. Pada tahun anggaran 2016 sosialisasi dilakukan langsung ke 

masyarakat sebanyak 8 kali, pada tahun anggaran sebelumnya sosialisasi hanya 

dilakukan melalui media cetak dan elektronik. 

12. Sistim monitoring dan evaluasi yang dikembangkan sudah ada dan sudah dilaksanakan. 

13. Pusat-pusat pelayanan, rehabilitasi yang sudah dimiliki : Rumah Perlindungan dan 

Trauma Center (RPTC) sejak Agustus 2013. Sampai dengan Agustus 2016, jumlah 

korban perdagangan orang yang telah ditangani adalah sekitar 30 orang.  
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14. Peran serta lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, PKK, dalam 

pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan penanganan tindak pidana 

perdagangan orang, berperan aktif bersama-sama dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, 

bahu-membahu mendukung upaya-upaya penanganan dan pencegahan korban tindak 

pidana perdagangan orang. 

 

 

15. Hambatan, kendala, masalah yang dihadapi serta upaya pemecahannya. 

a. Data korban tindak pidana perdagangan orang masih terbatas;  

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi penanganan dan 

pencegahan tindak pidana perdagangan orang masih belum sesuai kebutuhan; 

c. Kerjasama lintas sektor terkait belum terlalu solid; 

d. Perencanaan program/kegiatan dan anggaran kurang mendukung. 

Upaya pemecahan yang telah dilakukan :  

1. Merancang database korban tindak pidana perdagangan orang;  

2. Meningkatkan kualitas SDM;  

3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lintas sektor terkait;  

4. Peningkatan dukungan program/kegiatan serta anggaran. 

 

 

Banten , 2016 
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LAMPIRAN 3 

 

NOTULEN FOCUS GROUP DISCUSSION  

KAJIAN TELAAH KEBIJAKAN PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP TINDAK PIDANA 

PERDAGANAN ORANG DI KABUPATEN LEBAK , PROVINSI BANTEN  

Hari/Tanggal  : 18 Agustus  2016 

Waktu   : 13.30 s.d 17.00 WIB 

Tempat  : Ruang Pertemuan Kantor BPPKB Kab. Lebak 

Peserta  :  

1. Bpk. Drs. Eka P. Putra.           Kepala BPPKB Kab. Lebak 

2. Bpk. Udin    Disnakersos Kab. Lebak 

3. Bpk. Agus Rifa’i.     RSUD dr. Adjidarmo 

4. Ibu Tati Maisaroh    Disduk Capil Kab Lebak 

5. Bpk. A. Saefulloh    BPPKB Kab. Lebak 

6. Ibu Hj. Ratu Mintarsih   P2TP2A  Kab. Lebak 

7. Ibu Hj. Rini Riyanti    P2TP2A  Kab. Lebak  

8. Dr. Sri Agustina     Dinkes Kab. Lebak 

9. Bpk. Asep Sundoro SH.  Kanit 2 Polres Kab. Lebak 

10. Ibu Vita      Dinkes Kab. Lebak 

11. Ibu Hj. Apipah    BPPKB Kab. Lebak 
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FGD dipandu oleh :  Dra. Maswita Djaja, MSc. (Ketua I Yayasan MELATI, Koordinator  

      Tim Kajian) 

Anggota Tim Kajian :  dra Byarlina Gyamirti MSc 

      Dra Elly Irawan ,MS 

Notulis   :  Drs. Mustari Adinegara, MM. 

Pembukaan  oleh  :  Bpk. Drs. Eka P. Putra. (Kepala BPPKB Kab. Lebak) 

Dalam pembukaannya bapak Kepala menyampaikan bahwa masalah sosial dimanapun 

pasti terjadi terlebih menurut informasi yang ada,  Provinsi Banten menempati urutan ke 

5/6 terbesar dalam kasus TPPO, hal ini merupakan masalah bersama yang harus kita 

pecahkan bersama pula. Oleh sebab itu Kepala BPPKB Kab. Lebak mengajak seluruh 

peserta supaya aktif dan bebas untuk saling memberikan informasi maupun data serta 

saran-saran mengenai apa saja yang telah dan akan dilakukan segenap instansi terkait 

dengan TPPO. Ini penting dalam rangka mencegah/meminimalisir terjadinya tindak pidana 

perdagangan orang khususnya di Kabupaten Lebaj dan umumnya di Provinsi Banten  

Sambutan Ibu Dra. Maswita Djaja, MSc.  (Ketua I  Yayasan MELATI) 

Dalam sambutannya beliau menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Kabupaten 

Lebak,  yaitu dalam rangka menggali informasi sehingga dapat diperoleh masukan kepada 

pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan  Pencegahan 

TPPO. Kabupaten Lebak terpilih menjadi sasaraan lokasi kegiatan, karena berdasarkan 

laporan yang ada , Kab. Lebak termasuk menempati urutan tertinggi di provinsi Banten 

sebagai daerah korban TPPO. Untuk itu kajian ini ingin mengetahui lebih banyak upaya-

upaya dan tindakan apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kab. Lebak 

dalam rangka menerapkan  UU No.21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Sebagai sasaran kajian adalah orang tua yang memiliki anak usia 

dibawah 18 tahun, anaknya pernah menjadi korban dan belum pernah menjadi korban. 

Kajian ini meliputi penggalian informasi melalui FGD (Focus Grup Discussion), wawancara 

mendalam kepada orang tua dan review dokumen kepada Gugus Tugas Daerah. 

FGD dipandu oleh Ibu Dra. Maswita Djaja, MSc. (Koordinator Tim Kajian Yayasan Melati) 



 

105 

 

1. Bpk. Asep S., SH. (Kanit 2 Polres Kabupaten Lebak) 

 Akan mengkoordinasikan dengan segenap Sub Gugus Tugas terkait TPPO  dalam 

rangka mencegah, penanggulangan, penanganan korban TPPO seperti orang yang 

mengalami kekerasan, tekanan secara fisik dan psikis, mengingat Kabupaten Lebak 

termasuk tertinggi dalam hal kasus TPPO ini. 

 Akan tetapi dalam penyidikan korban, harus ada data/fakta dan pelaporan dahulu 

sehingga Polisi dalam hal ini tidak segan-segan untuk menyidik dan menindak para 

pelaku TPPO,  mulai dari proses perekrutan, penyaluran, penempatan sampai upah 

yang tidak memadai seperti yang ia janjikan. 

 Ada korban di Kabupaten Lebak dan sedang ditangani oleh  Tim Krimsus. 

 Sebenarnya semua orang yang terlibat dalam hal TPPO ini adalah yang merekrut, 

menyediakan, sponsor, agen dsb dapat dikatagorikan pelaku TPPO bila melanggar 

dan mengandung unsur-unsur yang disebutkan tadi 

 Jadi harus ada penyidikan agar supaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku 

TPPO yang nakal 

 Belum pernah mengikuti pelatihan secara khusus ttg TPPO ini 

 Tugas Polisi bukan sebagai pendidik, akan tetapi lebih pada penyidikan dan 

penindakan serta mengayomi masyarakat terutama korban TPPO. 

2. dr. Sri Agustina (Dinkes Kabupaten Lebak) 

 Sudah ada penyuluhan kepada remaja tetapi tentang reproduksi remaja kalau soal 

TPPO secara khusus belum ada  

 Pada tahun 2010 pernah menangani kasus HIV Aid seorang TKW dari Timur Tengah 

yang mengalami korban kekerasan sexual, terdapat bekas luka kekerasan fisik dan 

bekas setrikaan dipunggungnya 

 Belum ada pelatihan tentng TPPO secara khusus oleh pihak manapun 

 Di Puskesmas telah tersedia psikolog untuk mendampingi korban yang mengalami 

trauma 
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 Pernah ada kasus seorang laki-laki (bekerja menjadi sopir orang asing) terdeteksi 

positif mengidap HIV Aid 

 Minta Yayasan MELATI untuk membantu warganya yang sampai saat ini tidak ada 

kabar beritanya ada 3 orang supaya dapat dipulangkan. 

 Sponsor biasanya malah orang desa sendiri bahkan dia memberikan kelancaran 

yang mau berangkat ke LN tetapi itu tahun-tahun yang lalu untuk saat ini tidak 

demikian 

 Kejadian yang bermasalah itu lahiran tahun 80-an  kalau yang baru-baru ini tidak,  

saat ini pendidikan yang berangkat ke LN,  minmal SMA 

 Saat ini  sudah  tidak  lagi  ada  pemalsuan  data/umur karena  telah  menggunakan 

e-KTP. 

 

3. Bpk. Udin (Disnakersos Kabupaten Lebak).  

 Tugas kami hanya pemulangan/memulangkan korban, tidak mensosialisasikan 

P2TPPO 

 Biasanya sponsor yang mengurus segala macam dokumentsi yang diperlukan untuk 

bisa dikirim menjadi TKW  (maklum orang kita kan  maunya enak aja/tahu beres) 

4. Ibu Hj. Ratu Mintarsih (P2TP2A  Kabupaten Lebak) 

 Kebanyakan yang ditangani adalah kasus kejahatan/kekerasan sexual 

 Ada 16 kasus pemerkosaan 

 Sekarang sedang menangani kasus pemerkosaan tetapi orang tua korban tidak 

menuntut si pemerkosa karena telah diberikan uang damai (bahkan sebagian 

uangnya disumbangkan ke mesjid). Bukankah itu masuk TPPO bu?  Kami akan 

laporkan hal itu ke yang berwajib sekalipun pihak orang tua korban tidak mau 

 Berharap ada sosialisasi mengenai TPPO ini ke seluruh lapisan masyarakat agar 

masyarakat berani melapor kalau ada kejadian juga dalam rangka mencegah agar 

tidak terjadi lagi 
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 Desa Sajira banyak TKW ke Timur Tengah  tetapi mereka tidak ada masalah dan 

tidak ada laporan tentasng korban kekerasan sexual maupun TPPO ini 

 Pernah ada TKW yang dipulangkan karena sakit dan dirawat di RS tetapi kemudian 

tidak ada tindak lanjutnya 

 Telah melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah/menengah atas 

mengenai kekerasn sexual tetapi kalau TPPO secara khusus belum 

5. Bpk. Drs. Eka P. Putra (Kepala BPPKB Kabupaten Lebak) 

 Ada kasus seorang cucu di perkosa oleh kakeknya sendiri bertahun tahun  (3 tahun) 

dan bisa ketahuan setelah si cucu tersebut hamil 

 Penanganan ada tetapi data belum tersedia (maklum masih sulit membiasakan 

menullis data) 

 Akan memberikan informasi kepada calon TKW/TI mengenai nama agen mana yang 

dapat dipertanggung jawabkan dan mana yang  lalai kepada masyarakat 

 

6. Ibu Hj. Rini Riyanti (PKK Kabupaten Lebak) 

 Sebaiknya harus ada sosialisasi kepada seluruh  masyarakat sampai ke akar rumput 

bisa melalui PKK (pertemuan-pertemuan) maupun Posyandu  mengenai TPPO ini, 

sebab selama ni yang ada hanya sampai di provinsi dan kecamatan tidak sampai ke 

masyarakat bawah yang notabene menjadi calon (korban) TPPO 

7. Ibu Tati Maisaroh  (Disduk Capil Kabupaten Lebak) 

 Untuk saat ini saya rasa sudah secara otomatis soal umur calon TKW aman karena 

sudah hampir seluruhnya menggunakan E-KTP jadi sudah tidak mungkin lagi bisa 

dipalsukan, sampai ke Kartu Keluargapun demikian, orang yang mempunyai isteri 

lebih dari satu harus memilih salah satu di wilayah mana dia akan dicatatkan untuk  

menghindari dobel KK dll. Akan tetapi memang ada saja akal oknum untuk 

memanipulasi dokumen yang selalu berkeliaran. 

8. Agus Rifa’i 
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 Secara data memang tidak ada peningkatan korban TPPO dan kekerasan sexual, 

akan tetapi bukan tidak mungkin meningkat jumlahnya mengingat saat ini kami 

tidak lagi ada dana/alokasi untuk menjemput bola. Kasus-kasus seperti ditahun-

tahun yang lalu yang mana kami tersedia dana untuk hal itu sehingga bisa kami 

jemput baik itu kasus HIV, kekerasan sexual, bahkan mungkin TPPO ini 

 

Rencana Tindak Lanjut : 

 Mau ada Rencana Aksi Daeraqh, sehingga menjadi Prolegda 

 Dinas Dikbud diharapkan ada anggaran untuk pembuatan alat-alat sosialisasi dan 

edukasi seperti banner, pamphlet, spanduk dll untuk lebih mempercepat tersebarnya 

informasi mengenai TPPO ini 

 Tentunya isinya yang berkaitan dengan  TPPO , apa dan bila sampai terjadi maka 

hukumannya apa  dll sehingga masyarakat juga akan lebih waspada 

 Mengajak seluruh Dinas untuk bergerak dan mensosialisasikan TPPO ini untuk 

mencegah dan menghapus Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga tidak ada lagi 

korban di tahun-tahun yang akan datang 

 

Lebak,  18 Agustus 2016 
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LAMPIRAN 4 

 

Notulen Focus Group Discussion (FGD)  

KAJIAN PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP  TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  

DI KECAMATAN MAJA,  PROVINSI BANTEN  

Hari/Tanggal  : 19 Agustus  2016 

Waktu   : 09.00 s.d 12.00 WIB 

Tempat  : Kantor Kecamatan Maja 

 

Peserta  :  

12. Bpk. Sukarna     mewakili DANRAMIL  Kec, Maja 

13. Bpk. E. Handoko, SH.     mewakili Kapolsek Kec. Maja 

14. Bpk. Usup Supiadi    Kepala Desa Mekarsari 

15. Bpk. H. Marhasan    Kepala Desa Padasuka 
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16. Ibu Iis Rohimawati    mewakili Puskesmas Kec.Maja 

17. Bpk. H. Nahrowi    Tokoh masyarakat .. 

18. Ibu Ninning W. Ramli    Relawan PPTPPA Kec. Maja 

19. Bpk. Umar K.     Sekdes Mekarsari 

20. Ibu Sri Nurahmawti     TKS Kec. Maja 

21. Bpk. AQprian     Polsek Kec. Maja 

22. Ibu Neri Sos.      Staf Kecamatan Maja 

23. Ibu Siti Saidah     PLKB Kec. Maja 

24. Ibu  Megan Sirait     PLKB Kec. Maja 

25. Ibu Desy Mutiasari H.    PLKB Kec. Maja 

26. Ibu Ita Nur Haini     Kesos Kec. Maja 

Pembukaan FGD oleh Bpk. Jaenudin, S.Pd. (Sekretrasi Kecamatan Meja) 

Bpk. Camat Kecamatan Maja, sedang mengikuti Rapat Paripurna di DPRD sehingga 

mewakilkannya kepada Sekretaris Kecamatan. Dalam kata sambutannya Bpk. Sekmat 

mengajak seluruh peserta FGD untuk mendengarkan segala informasi mengenai TPPO dan 

sekaligus turut aktif memberikan masukan-masukan yang terkait dengan TPPO. 

Sambutan dan penjelasan maksud dan tujuan  dari Ibu Dra. Maswita Djaja, MSc.  (Ketua I  

Yayasan MELATI/ Koordinator tim) 

Mengawali diskusi dengan menjelaskan apa dan mengapa serta masalah-masalah yang 

berkaitan dengan TPPO yang mana hal ini adalah bentuk lain dari perbudakan yang 

tentunya sangat melanggat HAM. Dijelaskan pula tentang UU No.21 Tahun 2007 Tindak 

Penghapusan Perdagangan Orang.  Kec, Maja, Kab. Lebak, Prov. Banten,  terpilih menjadi 

lokasi kajian karena menurut  data tercatat bahwa Kec. Maja ini merupakan kantong 

pengirim/penyedia TKW. Penyebab utama disebabkan faktor kemiskinan, pendidikan, dan 

tingkat pengangguran yang tinggi,  sehingga anak-anak terutama perempuan diiming-

imingi pekerjaan yang menggiurkan dengan harapan dapat membantu perekonomian 

orang tua dan keluarganya.  mereka tanpa memikirkan resiku dan kendala yang mungkin 

terjadi, anehnya orang tua pun ikut terlibat di dalamnya, begitu juga pemerintah desanya 

melalu pemalsuan usia dan lain sebagainya, bahkan ada orang tua yang diberikakan uang 
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agar anaknya dapat dipekerjakan diluar dan akhirnya justru sianak itu sendiri yang 

membayar segala utang. Ada pula anggapan masyarakat setempat bahwa anak 

perempuan itu merupakan asset abadi yang dapat mengangkat dan menyelamatkan 

perekonomian keluarga. 

Maka dirasa perlu untuk menyelenggarakan FGD di tingkat Kecamatan ini dengan tujuan 

untuk memperoleh secara langsung  : 

 informasi tentang  factor factor penyebab dan upaya-upaya melindungi, mencegah 

terjadinya TPPO terhadap anak-anak khususnya perempuan yang telah dilakukan di 

tingkat kecamatan  

 masukan dari segenap unsur pemerintahan tingkat Kecamatan beserta perangkat desa 

dan peserta yang hadir tentang upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di 

wilayahnya. 

HASIL FGD  

1. Bp. E. Handoko (Kapolsek Kec. Maja) 

 Kapolsek adalah Pembina desa, khususnya Desa Mekarsari dan sebagai informasi 

bahwa di desa Mekarsari ada kasus di tahun 2009 s/d saat ini tidak ada kabar 

beritanya  saat ditelusuri phak sponsor telah wafat dan PT./agen  yang 

memberangkatkan telah bangkrut. 

 Masyarkat disini menganggap tabu mungkin malu/takut melapor  dan menurut 

mereka yang penting anaknya bekerja, tetapi setelah tidak ada  kabar berita baru 

melapor ke Polisi 

 Orang yang menawarkan kerja ada tetapi tidak dari kecamatan ini dari luar wilayah 

lewat mulut ke mulut  

2. Bpk. Usup Supiadi (Kepala Desa Mekarsari) 

 Sampai sekarang ini tidak ada masyarakat kami yang bekerja di Hongkong 

maupun Batam 
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 Ada orangtua yang minta surat pengantar untuk bekerja di Arab tapi kami tidak 

bisa menahan mereka karena kami melihat keadaan perekonomian mereka, 

paling juga menasehati untuk berhati hati bekerja di LN 

 Minta Yayasan MELATI untuk membantu warganya yang sampai saat ini tidak 

ada kabar beritanya ada 3 orang supaya dapat dipulangkan. 

 Sponsor biasanya malah orang desa sendiri bahkan dia memberikan kelancaran 

yang mau berangkat ke LN tetapi itu tahun-tahun yang lalu untuk saat ini tidak 

demikian (ada e-ktp) 

 Kejadian yang bermasalah itu  rata-rata kelahiran tahun 80-an  kalau yang baru-

baru ini tidak , saat ini pendidikan yang berangkat ke LN  minmal SMA 

 Saat ini sudah tidak lagi ada pemalsuan data/umur karena telah menggunakan 

E KTP. 

 Masyarakat sudah mulai sadar pendidikan sehingga menyekolahkan anak-

anaknya smpai minimal SMP/SMA sederajat bahkan ada yang ke perguruan 

tinggi 

 Biasanya agen/PT langsung turun ke desa, tetapi dari wilayah lain lalu melalui 

sponsor-seponsor inilah sampai ke warga kita 

 Sudah ada warga yang memperoleh KIP sekitar  150-an  

 Anak-anak itu tidak kretaif malah terkesan malas padahal kami selaku 

pemerintah desa sudah menginformasikan perlunya kegiatan dan usaha untuk 

meningkatkan perekonomian keluarganya melalu belajar dan bekerja 

 Pemerintah desa tidak bisa melarang/menghalangi paling sekerdar saran untuk 

lebih berhati-hati  

 Saran:  

- Mohon kepada Pemerintah Pusat untuk  miningkatkan perekonomian 

masyarakatnya agar hal-hal seperti TPPO ini tidaka terjadi lagi 

- Adakan lowongan kerja untuk pendidikan setara SMP/SMA agar tidak 

terjadi tingkat pengangguran tinggi 
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- Pemerintah Pusat turun ke Kecamatan/Desa langsung untuk menjelaskan 

kepada masyarakat mengenai TPPO ini karena kalau dari kami/Kades gak di 

anggap (mungkin karena kita saling k enal dari kecilnya) 

3. Bpk. H. Marhasan (Kepala Desa Padasuka)   yang lebih tahu soal ini Sekdes 

 Saya hanya menjelaskan bahwa anaknya bapak XX sudah 9 tahun tidak ada kabar 

beritanya 

 Ada kasus  seorang warga  putrinya tidak pulang dan tidak ada kabarnya sudah 3 

tahun padahal merasa tidak pernah memperpanjang kontrak kerja,  padahal orang 

tuannya juga pernah menjadi TKW di Arab bahkan sampai 2 kali kontrak kerja (4 

tahun) dan tidak ada masalah. 

 Menanyakan ke  tim dari Yayasan Melati apakah dapat membantu memulangkan 

anaknya  

4. Ibu Nining W Ramli (P2TP2A) 

 Saya sudah melakukan pengaduan ke Kepolisian, Depnaker, bahkan pada waktu itu 

sudah dijadwalkan untuk bertemu Presiden SBY  mengenai kasus ibu ini. Mohon 

saran bagaimana jalan keluarnya  

 Pernah ada kasus dimana orangnya buta aksara , tunawicara tapi bisa diloloskan ke 

LN  belum tahu bagaimana kelanjutannya 

 

 Saran-saran: 

- Orangtua lebih berhati-hati bila ada iming-iming sponsor 

- Orangtua selalu tergiur uang fee yang akan diperoleh sekitaran 2 s/d 5 juta 

kalau ke Arab Saudi 

- Ditertibkannya PJTKI 

- Manatan TKW yang sudah kembali ke rumah jangan hanya menceritakan yang 

manis-manis dan gak pernah menceritakan kendala dan resiko yang mungkin 

terjadi bila bekerja di LN 



 

114 

 

5. Bpk. H. Nawawi (Toma Desa Pasirkembang) 

Dalam rangka mencegah terjadinya TPPO ini kami menyarankan: 

 Mengadakan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat paham 

kelebihan dan kekurangan kalau bekerja di LN 

 Sampai saat ini belum pernah mendapatkan sosialisasi baik dari Kec/Kab. 

 Pemerintah desa jangan lagi memanipulasi data/memperketat calo TKW  untuk 

meminimalisir terjadinya TPPO 

 Calo/sponsor supaya ditata kembali dan diawasi agar tidak leluasa merekrut dan 

mempengaruhi/mengiming-imingi warga masyarakat 

 Warga masyarakat yang mau bekerja di LN maupun dalam negeri jangan hanya 

melihat manisnya saja tanpa memikirkan akibat serta resiko yang mungkin terjadi 

 Ada sosialisasi dari pemerintah soalnya kalau dari Toma seperti saya yang 

menyampaikan biasanya tidak dianggap . 

6. Ibu Iis Rahmawati (Puskesmas Kec. Maja) 

 Sampai saat ini belum ada keluhan kasus PMS (penyakit menular seksual), 

dikarenakan tidak terdapat masyarakat yang bekerja di Hongkong atau Batam 

 Ada TKW pulang tanpa gaji sepeserpun karena ada masalah dengan keluarga 

majikan akhirnya orang tuanya yang menebusnya. 

 

 

 

Saran-saran : 

 Berharap ada dibuka lowongan/kesempatan kerja buat anak anak-anak yang telah 

selesai sekolah SMA sederjat agar mereka tidak tergiur pergi  ke LN 

 Kesempatan kerja di LN ditutup ajah karena banyak menimbulkan masalah (kalau 

bisa) 

 Mohon kerjasama seluruh instansi untuk mempersulit/menekan sponsor agar tidak 

bebas leluasa mempengaruhi masyarakat 
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 Sekalipun ada PT/Agency,lembaga tersebut harus transparan dalam memberikan 

informasi dan menempatkan kerjanya dimana alamat dll juga domisilinya harus 

jelas agar bila ada masalah dikemudian harinya mudah untuk memintakan 

pertanggung jawabannya 

 Ex TKW/TKI jangan selalu cerita yang muluk-muluk  karena hal ini akan merangsang 

orang lain untuk mencoba bekerja di LN  padahal tidak seluruhnya berhasil bahkan 

banyak yang menemui masalah yang akhirnya menyulitkan diri sendiri 

 Ceritakan pula tentang kegagalan dan kendala-kendala yang dihadapi bila bekerja 

di LN 

 Perhatikan pendidikan, karena ada orang tua yang beranggapan anak perempuan 

adalah asset abadi keluarga untuk sesegera mungkin bekerja di LN sehingga bisa 

menjadi penopang kebutuhan keluarga sehingga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi 

(Desa Curugpitung dan Desa Sajira juga merupakan kantong-kantong pengirim TKW) 

 Harusnya meningkatkan sosialisasi PLKB, PKK melalui Posyandu dan pertemuan-

pertemuan lain untuk tidak mudah tergiur dan bagaimana untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik dan aman 

Dari Babinsa Kec. Maja: 

 Pihak Babinsa akan memberikan sosialisasi tentang keuntungan dan resiko yang 

mungkin dihadapi calon TKW agar tidak terjadi lagi kasus-kasus korban TPPO ini 

Banten,  Agustus 2016 
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LAMPIRAN 5 

 

Transkrip persepsi  orang tua yang anaknya korban TPPO 

1. IDENTITAS ORTU KORBAN 

 

NO. NAMA 
 

UMUR 
THN 

USIA KAWIN PENDIDIKAN PEKERJAAN JUMLAH ANAK 

1. S./U. 
 

50/42 25 thn (thn 
1991) 

Tdk tamat 
SD/SD 

Buruh Tani/ibu RT 4 org( 3 prp dan 1 lk) 

2. M. /I. S. 43/35 18 thn (thn 
1998) 

SLA/SMP Eks peg pabrik 
keramik, adm. 
desa/Ibu RT 

3 org(2 prp dan 1 lk) 

3. J./E. 
 

63/50 35 thn (thn 
1981) 

Tdk tamat 
SD/idem 

Buruh tani/kuli 6 org(4 prp dan 2 lk) 

4. A./R. 
 
 

51/46 28 thn (thn 
1988) 

SD/ SD buruh 
membersihkan 
rumput, tidak tetap 

8 org. Anak terkecil 3 
thn, tdk ber KB 

5. S./J. 50/40 25 thn (thn 
1991) 

SD/ SD kelas 2 Buruh tidak tetap 6 org (4P dan 2L) 

6. L. S./ N.S. 56/47 30 thn (thn 
1986) 

SLTA/SMP Pedagang makanan 
kecil 

2 org ( 1P dan 1 Laki ) 

 

2. PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN ORTU TENTANG TP2O  

 
NO 

 
NAMA 

 

 
PERNAH 

MENDENGAR 
TP2O 

TAHU 
KASUS 

TP2O DI 
WILNYA 

MEN- 
DENGAR 
SANKSI 

HUKUM THD 
PELAKU 

UPAYA 
PENANG-

GULANGAN 
PEMERINTAH 

DAN LSM 

DENGAR 
PELAYANAN 

BAGI 
KORBAN 

1. S./U. 
 

Kalau 
perdagangan 
orang baru 
mendengar 
setelah diajak ke 
KOMNAS HAM, 
tadinya sewaktu 
anaknya minta ijin 
kerja, tidak tahu 
sama sekali bahwa 
mereka akan 
menjadi korban 
TP2O.  

Kalau 
kasus2 
yang lain 
saya tidak 
tahu dan 
kurang 
memperha
tikan 

Wah kalau 
masalah hukum 
saya tidak tahu  
waktu ke 
Komnas HAM 
saya hanja ikut 
saja, diajak sama 
kelompok 
perempuannama
nya tidak tahu. 
(LSM?) 
 

Tidak tahu 
 

Tidak tahu, 
saya mah 
orang biasa 
 

2. M. /I. S. Mengerti dan 
mendengar secara 
jelas mah belum, 

Kalau 
kasus2 
yang lain 

Wah kalau 
masalah hukum 
saya tidak tahu 

Tidak tahu 
persis ya, 
mungkin hrus 

Tidak tahu 
persis, tapi 
dengar2 
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NO 

 
NAMA 

 

 
PERNAH 

MENDENGAR 
TP2O 

TAHU 
KASUS 

TP2O DI 
WILNYA 

MEN- 
DENGAR 
SANKSI 

HUKUM THD 
PELAKU 

UPAYA 
PENANG-

GULANGAN 
PEMERINTAH 

DAN LSM 

DENGAR 
PELAYANAN 

BAGI 
KORBAN 

kalau ada 
beritanya di tv 
juga tidak terlalu 
diperhatikan .  
Tidak paham 
bedanya 
perdagangan 
orang dengan TKI 
yang sering di 
pukulin atau 
dijahatin, yang 
saya tahu bahwa 
orang yang pergi 
kerja ke LN selalu 
ada yang urus , 
sponsor PT dan 
tempat 
penampungan. 
Kalau namanya 
korban yah 
pengalaman punya 
anak/ istri sendiri, 
9 bulan tidak 
digaji, majikan 
kasar , majikan 
laki-laki bapak dan 
anak suka nakal, 
jadi dia pulang 

saya tidak 
tahu dan 
tidak 
bertanya 
pd org lain 

dicari 
informasinya ke 
mana ya, 
kelurahan atau 
kecamatan ? 
 

cerita orang 
/tetangga 
ada yang 
menagani 
yaitu Komnas 
HAM ya,  
saya kurang 
paham 
 

3. J./E. 
 

Kalau 
perdagangan 
orang baru 
mendengar 
sekarang , yang 
saya tahu bahwa 
orang yang pergi 
kerja ke LN selalu 
ada yang urus , 
sponsor PT dan 
tempat 
penampungan. 
Kalau namanya 
korban yah 
pengalaman anak 
saya sendiri, 6 
tahun kerja 
katanya tidak baik, 
majikan kasar , 
majikan laki-laki 

Kalau 
kasus2 
yang lain 
saya tidak 
tahu ya, 
mungkin 
ada .  
 

Wah kalau 
masalah hukum 
saya tidak tahu ,  
 

Tidak tahu 
 

Tidak tahu, 
saya kurang 
paham 
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NO 

 
NAMA 

 

 
PERNAH 

MENDENGAR 
TP2O 

TAHU 
KASUS 

TP2O DI 
WILNYA 

MEN- 
DENGAR 
SANKSI 

HUKUM THD 
PELAKU 

UPAYA 
PENANG-

GULANGAN 
PEMERINTAH 

DAN LSM 

DENGAR 
PELAYANAN 

BAGI 
KORBAN 

suka mau 
nyoba2.jadi dia 
pulang 

4. A./R. 
 

Orang tua tidak 
tahu tentang TPPO 
 

Ada teman 
Ibu Jamiah 
yang 
anaknya 
menjadi 
korban dan 
sudah 7 
tahun tidak 
ada berita 
sama sekali 
dan belum 
pernah 
mengirim 
uang 
kepada 
orang 
tuanya 

tidak tahu  dan 
belum 
mendengar 
tentang  
sanksi hukum 
kepada pelaku 
perdagangan 
orang 

 

Ada ibu 
(relawan?) 
mminta orang 
tua untuk 
mengajukan 
aduan, tetapi 
orang tua tidak 
berdaya, gak 
ngerti caranya 
jadi pasrah saja. 
Sampai 
sekarang ibu 
masih sakit-
sakit, mudah 
panik, nangis 
seharian 
apalagi kalau 
melihat teman 
korban. Pernah 
mau lapor, 
akhirnya hanya 
memeluk anak-
anak adik 
korban yang 
ada. Anak yang 
di Saudi tidak 
tahu 
bagaimana 
penderitaan 
orang tua, 
terutama ibu. 

Orang tua 
tidak tahu 
pelayanan 
apa dan 
lembaga apa 
yang bisa 
memberi 
fasilitas 
pelayanan  
bagi korban, 
tidak tahu 
informasi 
apapun yang 
diterima dari 
pemerintah 

 

5. S./J. Orang tua sama 
sekali tidak tahu 
dan tidak pernah 
mendengar 
tentang TP2O 
 

Yang jadi 
korban 
semuanya 
3 orang 
 

Tidak pernah 
tahu ada sanksi 
hukum kepada 
pelaku TP2O 
 

Sama sekali 
tidak tahu, 
tidak ada yang 
memberi tahu 
tentang 
kegiatan yang 
dilakukan 
pemerintah 
tentang 
penanggulanga
n/pencegahan 
agar kasus 
TP2O tidak 
semakin banyak 

Tidak pernah 
mendengar 
dan tidak 
tahu 



 

119 

 

 
NO 

 
NAMA 

 

 
PERNAH 

MENDENGAR 
TP2O 

TAHU 
KASUS 

TP2O DI 
WILNYA 

MEN- 
DENGAR 
SANKSI 

HUKUM THD 
PELAKU 

UPAYA 
PENANG-

GULANGAN 
PEMERINTAH 

DAN LSM 

DENGAR 
PELAYANAN 

BAGI 
KORBAN 

6. L. S./ N.S Awalnya tidak 
pernah dengar 
makanya anak 
saya jadi korban, 
jadi tidak tahu 
kalau ada 
perdagangan 
orang 

Ke dua ortu 
pernah 
dengar 
tentang 
penjualan 
orang  tapi 
di desa 
lain. 
Dengar dari 
orang tua 
korban tadi  
di ruangan 
saat 
berkumpul 
sebelum 
wawancara 
ini  dimulai. 
Ada orang 
tua yang 
anaknya  
belum 
cukup 
umur dijual 
ke luar 
negri. 

Kedua orang tua 
tidak pernah 
tahu tentang 
sanksi hukum 
buat sponsor 
 

Tidak ada 
langkah 
pencegahan 
atau 
penanggulang-
an dari 
pemerintah 
tentang kasus 
perdagangan 
orang, hanya 
ada diantara 
mereka yang 
bilang bahwa 
TKW 
merupakan 
devisa bangsa 
 

Tidak tahu 
juga apakah 
ada 
pelayanan 
terhadap 
korban  
seperti apa 
 

 

3. PENDAPAT ORTU TENTANG PENYEBAB DAN DAMPAK  

NO NAMA 
 

MENGAPA TERJADI 
TP2O 

DAMPAK BURUK BAGI KELUARGA 
DAN MASYARAKAT 

1. S./U. 
 
 

Hal tersebut bisa terjadi  karena sebagai 
orang biasa di kampung tidak paham 
tentang tindakan dengan maksud jahat 
pada orang lain 

Kalau kejadiannya banyak dan tidak 
dilakukan apa2 oleh pemerintah, maka 
semakin banyaklah korban. 

 

2. M. /I. S. Hal tersebut bisa terjadi  karena ingin 
mencari pengalaman , pengen tahu kerja 
di LN  dan melihat orang lain sukses dan 
kelihatan hidup enak 

Membuat bngung masyarakat karena 
kita butuh pekerjaan untuk hidup yang 
baik. 

 

3. J./E. 
 

Hal tersebut bisa terjadi  karena mungkin 
kurang ada penjelasan tapi ada 
kontraknya dari PT, saya tidak paham 
bagaimana, tapi anak saya bisa pergi 
niatnya sih mau cari uang.  

Kita yang perlu mencari nafkah jadi 
susah, takut dan sekarang hidup tambah 
susah 

 

4. A./R. 
 

Awal Thn 1998 tidak tahu kalau anaknya 
menjadi korban TP2O. Saat itu ibu sedang 
menderita sakit chonis , tiba-tiba anak no 

Setelah anaknya berangkat penyakit ibu 
tambah parah, sering teriak-teriak 
memanggil anaknya, karena orang tua 
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NO NAMA 
 

MENGAPA TERJADI 
TP2O 

DAMPAK BURUK BAGI KELUARGA 
DAN MASYARAKAT 

1 yang berumur 17 tahun bilang ke orang 
tuanya kalau sawah sudah habis terjual. 
Dia minta doa restu untuk berangkat ke 
Arab Saudi untuk bekerja mencari uang 
untuk menolong biaya berobat ibu, karena 
keluarga sudah tdk uang utk membiayai 
ibu. Ibu sedih tetapi tidak bisa berbuat 
apa-apa dan orang tua akhirnya 
mengizinkan anaknya 

 

tidak mendapat berita ttg kondisi anak.7 
bulan kemudian korban menelepon ke 
adik korban hanya menanyakan kalau ibu 
masih hidup. Orang tua tidak bisa protes 
yang penting anaknya masih hidup dan 
bisa dihubungi HPnya. 6 tahun kemudian 
ibu sakit lagi dselalu pusing, latah, cepat 
marah. Karena tidak mendapat berita 
dan HP tdak bisa dihubungi, Orang tua 
protes ke sponsor karena merasa 
dibohongi. Ibu bertanya apakah anaknya 
dijual? Anak saya kemana nanti bulan 
januari 2017 akan pulang. Tetapi ibu 
masih sering pusing, takut dibohongi lagi 
oleh sponsor. Mau berusaha urus 
kepulangan tetapi tidak punya ongkos. 

5. S./J. Anak no 1berangkat ke Saudi atas izin 
orang tua, karena pernah ada saudara 
yang ke saudi berhasil, bisa kirim uang 
untuk orang tuanya dan bisa  kontak 
telepon dengan orang tuanya. Korban 
sudah 7 tahun berangkat ke saudi, 
meninggalkan anak perempuan berumur 2 
tahun. Saat ditinggalkan ibunya, anak 
belum mengeri, Sekarang anaknya sudah 
kelas 3 SD.. 

Selama di saudi korban pernah 3 kali 
telepon dan ingin pulang ke kampung 
lagi. Ibu pernah minta gaji korban dikirim 
untuk bantu orang tua dan keperluan 
anaknya, tetapi menurut korban katanya 
majikannya kikir. Ibu merasa kasihan, 
tetapi sudah pasrah serahkan Allah. 
Korban pernah dua kali pindah berganti 
majikan, tetapi ia tidak pernah diberi 
uang oleh majikannya. 

6. L. S./ N.S Banyak terjadi anak bekerja di luar negri 
karena 
- sponsor men janjikan pekerjaan dan 

gaji yang besar kalau kerja di luar negri, 
khususnya saudi Arabia dan juga 
karena 

- faktor ekonomi yang sulit  
Menurut  ibu , saat berusia 17 thn 
anaknya  juga pernah  ke Saudi Arabia jadi 
TKW. 1 thn bekerja di Dubai dan 1 thn 6 
bln bekerja di Riyad 

Di Saudi anaknya  bekerja dari pagi, 
siang, malam nonstop. Selama 3 bulan 
awal tidak boleh tatap muka dengan 
majikan, terutama dengan majikan laki2 
yang hanya boleh dilayani sampai pintu 
kamar. Kalau salah sedikit mendapat 
perlakuan buruk dipukuli. Pernah lapor 
ke KBRI tetapi tidak ditanggapi, akan 
lebih baik dan ditanggapi kalau lapor 
polisi. Saat di mau pulang dari Dubai 
korban tidak dibelikan tiket pulang, 
hanya tiket sampai ke Hongkong saja. 
Untung anak saya tidak lama bekerja di 
luar negeri 

 

4. PENDAPAT ORTU TENTANG TP2O YG DIALAMI ANGGOTA KELUARGA   

NO NAMA 
 

MENGIJINKAN/ 
MELARANG 

PROSEDUR YG 
DITEMPUH 

BENTUK TP2O 

1. S./U. 
 

Keluarga tidak curiga dan 
percaya saja, karena 
dikatakan bahwa yang 
akan pergi kerja 

Sebelumnya Eroh sudah 2 
tahun bekerja sebagai 
Asisten RT pada umur 14 
tahun, ketika akan pergi ke 

Sampai saat ini Eroh sudah 8 
tahun kerja dan hilang 
kontak , tidak ada no  tilpon 
yang bisa dihubungi, 
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NO NAMA 
 

MENGIJINKAN/ 
MELARANG 

PROSEDUR YG 
DITEMPUH 

BENTUK TP2O 

ditampung di rumah bu 
Ewes di Jakarta. Sponsor 
nya kenal namanya bpk. 
H.Sahrul dan PT yang 
membawanya  adalah Al 
Hijad. Dan putrinya  Eroh ( 
anak ke 3) minta ijin untuk 
pergi.  

LN umurnya di”kolotkeun” 
(di tua kan) supaya 
mendapat KTP dan ijin 
kerja. Pada 2 tahun 
pertama bekerja  Eroh 
masih suka kontak dan 
sempat mengirimkan uang 
sebesar 22 juta rupiah 

mungkin sudah pindah 
majikan. Sudah pernah 
mengadu ke Komnas HAM, 
tetapi sampai saat ini belum 
tahu kelanjutannya. Orang 
tua hanya pasrah pada yang 
diatas.Bentuk kejahatan: 
Penculikan 

2. M. /I. S. Orang tua mengijinkan 
asalkan suami 
mengijinkan. Sponsor nya 
adalah ipar sendiri jadi 
percaya saja dan PT nya 
kelihatan berpengalaman 
mengirimkan tenaga kerja 
ke Jeddah 

 Waktu pergi  umur 19 
tahun, semua dokumen 
diurus PT. meninggalkan 
anak umur 2 tahun , suami 
mengijinkan karena suami 
putus kerja jadi ingin hidup 
lebih enaklah. 

9 bulan tidak digaji , majikan 
kasar , majikan laki-laki 
bapak dan anak suka nakal, 
jadi dia pulang 
Bentuk penipuan/ 
perbudakan 

3. J./E. 
 

Keluarga tidak curiga dan 
percaya saja, karena yang 
menjadi sponsor besan 
sendiri, H Arsid, katanya 
mau diajak kerja ke Saudi 

Anak saya waktu pergi 
umur 15 tahun dan 
katanya KTP diurus dan 
umur nya dinaikin. PT yang 
mengurus adalah Condet  
Al Irsyad 

Waktu 2 tahun pertama 
biasa2 saja sesuai tetapi 
setelah 6 tahun kerja ganti 
majikan dan semua diurus PT 
, selama 6 tahun mendapat 
perlakuan kasar, passport 
dipegang PT jadi tidak bisa 
pulang. Anak saya lari ke 
KBRI minta perlindungan, 
sempat dipenjara di sana dan 
dipulangkan gratis.Berkedok 
tenaga kerja/perbudakan 

4. A./R. 
 

Ke dua orang tua korban 
tidak tahu apa2 dan 
awalnya tidak menyadari 
kalau dibohongi sponsor. 
Mereka berpikir anak bisa 
kerja untuk membantu 
biaya hidup keluarga 

 

 Ibu terus mencari info ke 
sponsor dimana anaknya dan 
nomor telp anaknya. Setelah 
didesak ibu bisa telp anaknya 
dengan bayar uang             
Rp. 200.000 untuk sponsor. 
Rupanya anak  sudah kirim 
uang ke sponsor sejumlah 8 
juta rupiah dan yang 2 juta 
sudah diambil oleh sponsor. 
Padahal sponsor masih 
saudara dari korban.  
Sponsor tidak mengaku kalau 
ia menjual korban. Ibu minta 
nomor telepon, tetapi  
sponsor memberikan nomor 
telepon palsu.Orang tua 
mengancam dan memaksa 
untuk menelepon anaknya, 
kembali sponsor minta uang 
100 ribu rupiah. Saat itu 
barulah setelah 6 tahun ibu 
bisa kontak lagi dengan 
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NO NAMA 
 

MENGIJINKAN/ 
MELARANG 

PROSEDUR YG 
DITEMPUH 

BENTUK TP2O 

anaknya. Ibu menanyakan 
mengapa anak tidak pernah 
telepon ke orang tua? 
Menurut anaknya ia sering 
telepon dengan sponsor 
minta disambungkan ke 
orang tua, tetapi tidak 
pernah disambungkan. Saat 
itu anak bersedia mau 
pulang kampung. Tetapi 
majikannya belum mengizin-
kan karena belum ada 
penggantinya. Majikan minta 
izin untuk memperpanjang 1 
tahun lagi. Uang korban 
sudah diberikan kepada 
sponsor dan sepakat januari 
2017 akan pulang. Tetapi ibu 
masih sering pusing, takut 
dibohongi lagi oleh sponsor. 
Mau berusaha urus 
kepulangan tetapi tidak 
punya ongkos, jadi mencoba 
pasrah saja. 

5. S./J. Kalau ada anak yang mau 
merantau, saya tidak tahu 
bingung. Kalau terpaksa ya 
pasrah saja 

Saat mau berangkat orang 
tua diminta bayaran uang 
200 ribu rupiah oleh 
sponsor. Padahal 
kehidupan sulit, tidak 
punya uang, jadi hanya 
bisa mendoakan saja 

Korban pernah dua kali 
pindah berganti majikan, 
tetapi ia tidak pernah diberi 
uang oleh majikannya 

6. Lili S./ 
Nyai S 

Tidak menyadari karena 
dijanjikan akan mendapat 
gaji yang besar untuk bisa 
bantu orang tuanya di 
kampung 
Di desa Maja tidak dengar 
adanya korban lain, 
mungkin tidak ada 

 

Saat itu ia dibujuk sponsor 
dan kemudian ditampung 
di sebuah pondok di 
Bogor, kemudian dilatih 
dulu selama 2 minggu 
mengenai ketrampilan 
kerja rumah tangga, dan 
latihan bahasa Arab 

Di Saudi anaknya  bekerja 
dari pagi, siang, malam 
nonstop. Selama 3 bulan 
awal tidak boleh tatap muka 
dengan majikan, terutama 
dengan majikan laki2 yang 
hanya boleh dilayani sampai 
pintu kamar. Kalau salah 
sedikit mendapat perlakuan 
buruk dipukuli. Pernah lapor 
ke KBRI tetapi tidak 
ditanggapi, akan lebih baik 
dan ditanggapi kalau lapor 
polisi. Saat di mau pulang 
dari Dubai korban tidak 
dibelikan tiket pulang, hanya 
tiket sampai ke Hongkong 
saja. Untung anak saya tidak 
lama bekerja di luar negeri 
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5.  SIKAP ORTU BILA ADA ANAK/ANGGOTA KELUARGA YANG DIAJAK UNTUK BEKERJA TIDAK 

TERJEBAK   

NO NAMA MENERIMA MELARANG MENGIZINKAN DENGAN SYARAT 

1. S./U. 
 

  Kalau mau kerja harus bisa “coret” ( menulis, 
baca), ini anak bungsu saya mau kerja dan saya 
bilang jangan jauh-2 paling jauh ya di Jakarta. 
Sepertinya kalau kerja di toko mah tidak 
berbahaya. 

2. M. /I. S.   Kalau mau kerja  boleh saja, dan menurut saya 
orang yang mau cari kerja mah ga salah , siapa 
yang ga mau hidup enak,  tetapi  barangkali harus 
sekolah dulu , supaya lebih pintar dan tidak 
dibohongi oleh calo2. 

3. J./E. 
 

  Kalau mau kerja  boleh saja tetapi kalu ke LN mah 
kurang bagus ya, suka kena masalah yang kita jadi 
susah, tapi uang juga perlu. 

4. A./R. 
 
 

  Kalau ada anak-anak yang mau kerja di luar negri 
lagi saya tolak, tidak akan diizinkan kecuali kalau 
kerjanya di jakarta. Anak mau kerja, tetapi gak 
punya apa-apa. Anak mau sekolah gak punya 
uang, sehingga ada 1 orang yang dibantu ibu Ning 
nak minta uang dua ribu saja, ibu selalu nangis 
karena gak punya uang  

5. S./J. Kalau ada anak 
yang mau 
merantau, saya 
tidak tahu 
bingung. Kalau 
terpaksa ya 
pasrah saja 

  

6. L. S./ N.S   Saya tidak akan izinkan lagi anak saya untuk kerja 
di Luar negri, kecuali untuk  perusahaan di dalam 
negi, daripada jadi koban kalau ke luar negri 

 

6. PENDAPAT ORTU TENTANG UPAYA DAN HARAPAN PENCEGAHAN KASUS TP2O  

 
NO 

 
NAMA 

 

TINDAKAN 
PENCEGAHAN 

TERHADAP TP2O 

HARAPAN ORTU 
TERHADAP MASA 

DEPAN ANAK 

 
ALASAN 

1. S./U. 
 

Yah harus dicegah ya, 
mungkin harus ada 
penerangan dari pihak 
kelurahan. 
 

Maunya sih sekolah tapi 
kalau bisa sih cari uang saja 
lah. 
 

Memang bahaya dan anak 
saya sampai sekarang hilang, 
tapi harusnya pihak yang 
kuasa/pemerintah juga mau 
ikut melihat kita2 yang perlu 
cari makan buat hidup dan 
terpaksa kerja yang bahaya. 

2. M. /I. S. Yah harus dicegah ya, 
mungkin harus ada 
penerangan dari pihak 

Kelihatannya anak-2 
sekarang mah harus sekolah 
dulu ya, tetapi orang tua 

Harus sekolah dulu , supaya 
lebih pintar dan tidak 
dibohongi oleh calo2. 



 

124 

 

 
NO 

 
NAMA 

 

TINDAKAN 
PENCEGAHAN 

TERHADAP TP2O 

HARAPAN ORTU 
TERHADAP MASA 

DEPAN ANAK 

 
ALASAN 

yang mengerti, 
pemerintah barangkali 

juga harus punya uang buat 
menyekolahkan anaknya. 

 

3. J./E. 
 

Yah harus dicegah ya, 
mungkin harus ada 
penerangan dari pihak 
kelurahan. 

Anak2 harus kerja, tidak 
takut dibohongi lah,  sebab 
mau makan dari mana, 
terserah yang diatas saja  

Hidup mah harus dihadapi , 
kalau takut terus ya kita 
nanti cepet mati 

4. A./R. 
 

Saya tidak tahu, serahkan 
saja kepada aparat 
kepolisian  
 

Harapan orang tua, sponsor 
ditutup saja jangan 
diperbolehkan anak-anak 
kerja ke luar negri 

Membohongi dan 
Menyusahkan orang tua 
sampai sakit-sakit terus 

5. S./J. Saya sudah usul ke  
petugas kecamatan, 
tetapi tidak ada respon 
 

Kalau ada sponsor jangan 
diizinkan saja bawa anak ke 
Saudi 
 

Selama di saudi korban 
pernah 3 kali telepon dan 
ingin pulang ke kampung 
lagi. Ibu pernah minta gaji 
korban dikirim untuk bantu 
orang tua dan keperluan 
anaknya, tetapi tidak prnah 
terima 

6. L. S./ 
N.S 

Perdagangan orang ke 
luar negri di stop dulu, 
ditutup kantornya 

Supaya anak maju, selesai 
sekolah perlu bantuan 
modal  

untuk berdagang 

 

 

7. PENDAPAT ORTU TENTANG SUMBER-SUMBER INFORMASI DAN PEMANFAATAN TI  

NO NAMA 
 

SOSIALISASI DAN 
ADVOKASI PETUGAS 

PEMANFAATAN  TI SBG 
SUMBER INF TP2O 

ALASAN 

1. S./U. 
 

Belum pernah ada yang 
datang untuk memberi 
penerangan tentang 
perdagangan orang. 
 

TV, hp  punya. Kalau hp 
dipake sama ibu, biasanya 
cuman buat tilpon  dan sms 
mah kurang bisa   
 

TV, hp mah buat hiburan 
keluarga saja (Blm 
dimanfaatkan utk sarana 
sumber informasi dan  
menambah wawasan di luar 
lingkungan rumahnya 

2. M. /I. S. Belum pernah ada yang 
datang untuk memberi 
penerangan tentang 
perdagangan orang. 
 

TV punya, hp punya.  Yah 
buat tilpon2 ama saudara, 
keluarga dan teman2 dekat. 
Bisa ngirim2 photo juga. 

idem 

3. J./E. 
 

Belum pernah ada yang 
datang untuk memberi 
penerangan tentang 
perdagangan orang 

TV punya, hp  ga punya. 
Suka suruh anak kalau perlu 
tilpon 

idem 

4. A./R. 
 

Tidak pernah ada petugas 
kecamatan yang pernah 
datang mensosialisasikan 
tentang TP2O 

 

Saya hanya punya HP yang 
dipegang anak. Pernah 1 
kali telepon ke majikan 
korban, mereka baik sekali. 
TV tidak punya 

HP hanya untuk menerima 
telepon dari anak.TV gak 
kebeli 

5. S./J. Tidak pernah ada petugas 
kecamatan datang 

Hanya telepon saja lewat 
HP anak atau tetangga 

Tidak bisa karena gak punya,  
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NO NAMA 
 

SOSIALISASI DAN 
ADVOKASI PETUGAS 

PEMANFAATAN  TI SBG 
SUMBER INF TP2O 

ALASAN 

mensosialisasikan tentan 

6. L. S./ 
N.S 

Kedua orang tua tidak 
pernah tahu tentang 
sanksi hukum buat 
sponsor 

Tidak, Cuma HP saja, tapi 
gak ada internet 
 

Untuk dapat informasi 

 

 

LAMPIRAN 6 

Transkrip hasil indepth dari orang tua yang anaknya bukan korban TPPO 

1. IDENTITAS ORANG TUA NON KORBAN 

NO NAMA 
 

UMUR 
THN 

USIA 
KAWIN 

PENDIDIKAN PEKERJAAN JUMLAH 
ANAK 

1. A./D. 36/30 9 thn 
(2007) 

SMA/SMA Dagang Kecil Makanan Ringan 1org (prp) 

2. P./E. 
 

44/35 18 th 
( 1998) 

SMEA/SMP Swasta(Bengkel)/Ibu RT 4 org(2 prp 
dan 2 lk) 

3. S./R. 
 

30/29 13 thn 
( 2003) 

SMK/SD Tani/Ibu RT eks TKI thn 2010 2 org ( 2 prp) 

4. A.R./ T. 61/46 27 thn 
( 1989) 

S-1/SLTA Pensiunan Guru Agama/ 
IBU RT dan kader KB 

3org (1 prp 
dan 2L) 

5. M./M. 51/47 28 thn 
(1988) 

SLTA/SMP Dagang   gorengan di pasar/ 
Ibu RT 

4 org (3L dan 
1P) 

6. R./S.N. 65/52 40 thn 
(1976) 

SD/SD Dagang bubur ayam di 
pasar/Ibu RT 

4 org ( 2P dan 
2 L) 

 

2. PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN ORTU TENTANG TPPO  

 
NO 

 
NAMA 

 

 
PERNAH 

MENDENGAR 
TP2O 

 
TAHU KASUS TP2O 

DI WILNYA 

MENDENGAR 
SANKSI 

HUKUM THD 
PELAKU 

UPAYA 
PENANG-   

GULANGAN 
PEMERINTAH 

DAN LSM 

DENGAR 
PELAYAN
AN BAGI 
KORBAN 

1. A./D. Mendengar di TV 
itu juga  dan 
2sepintas saja 
dan tidak terlalu 
sering. Ga hafal. 

Ditempat kerja. 
Penggagalan orang2 
dikapal yang mau di 
kirim ke LN (15 
orang) 
 

Belum ,tdk 
pernah 
 

Belum, tidak 
tahu 

Belum, 
tidak tahu 
 

2. P./E. 
 

Tidak terlalu 
memperhatikan, 
berita-2 
 

Suka mendengar, 
tapi tidak terlalu 
tahu siapa2nya, 
disekitar tempat 

Tidak tahu ya 
 

Tidak tahu  
 

Belum, 
tdk 
pernah 
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NO 

 
NAMA 

 

 
PERNAH 

MENDENGAR 
TP2O 

 
TAHU KASUS TP2O 

DI WILNYA 

MENDENGAR 
SANKSI 

HUKUM THD 
PELAKU 

UPAYA 
PENANG-   

GULANGAN 
PEMERINTAH 

DAN LSM 

DENGAR 
PELAYAN
AN BAGI 
KORBAN 

tinggal mah setahu 
saya mereka yang 
pergi kerja ke LN, 
tetapi ada masalah 
atau tidak saya tidak 
mendengar 

3. S./R. 
 

Pernah dari TV 
dan berita-berita  
 

Kalau sekitar saya 
ada juga sih tapi 
saya tidak mencari 
tahu karena saya 
sibuk bantu suami 
dan ngurus anak 
 

Kalau hukuman 
berapa 
beratnya saya 
tidak tahu, tapi 
kalau lihat di tv 
sih pada 
dibawa sama 
polisi 
 

Kalau dari 
pemerintah sih 
tidak tahu ya, 
tapi waktu 
pengalaman 
saya bekerja ke 
LN kalau 
sponsor (orang 
yang bawa) dan 
PT (perusahaan 
yang mengirim) 
benar , maka 
kita dapat 
majikan yang 
bagus ya 
beruntung kita 
tidak ada 
masalah 

Layanan 
yang 
mengirim 
tenaga2 
kerja 
sesuai 
peraturan, 
kita pergi 
dapat visa 
dan ijin 
kerja 
sesuai 
aturan, 
tetapi 
siapa 
pemerinta
h yang 
mengurus 
hal itu, 
saya tidak 
tahu, yang 
penting 
kita bisa 
kerja 
sesuai 
kontrak 
 

4. A.R./ T  Pernah 
mendengar dari 
TV 
 

Pernah dengar dan 
lihat di TV, 
perempuan hamil 
orang Malimping 
masih satu desa 
dengan kami 
dibunuh pacarnya 
sendiri di Tangerang.  
Dia sudah punya 
anak 
 

Mungkin 
ditindak lanjuti 
dengan sanksi 
hukumnya 
pemberian 
hukuman. Ada 
juga TKW yang 
ke Arab, 
pulang-pulang 
bangun rumah 
untuk orang 
tuanya.yang 
tadinya rumah 
panggung 
direnovasi jadi 

Tidak 
mengetahui 
secara jelas  
langkah 
penanggulang-
an dan 
pencegahan 
mungkin Dinas 
Sosial, terhadap 
anak-anak 
perempuan di 
Serang. KPAD di 
Serang yang 
menangani 
kasus pada 

Belum 
pernah 
mende-
ngar juga 
tentang 
pelayanan 
dan 
lembaga 
mana  
yang 
tersedia 
bagi 
korban 
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NO 

 
NAMA 

 

 
PERNAH 

MENDENGAR 
TP2O 

 
TAHU KASUS TP2O 

DI WILNYA 

MENDENGAR 
SANKSI 

HUKUM THD 
PELAKU 

UPAYA 
PENANG-   

GULANGAN 
PEMERINTAH 

DAN LSM 

DENGAR 
PELAYAN
AN BAGI 
KORBAN 

gedung 
 

anak-anak dan 
perempuan 

5. M./M Pernah dengar  
hanya dari TV 
 

Gak tahu kasus2 
perdagangan orang , 
kalau di Maja tidak 
ada kasus, mungkin 
ada di sektar wil 
Bapak  

 

Kalau sponsor 
pasti mereka 
tahu, karena 
dia orang 
mengerti, bisa 
uruskan 
paspor, ngerti 
hukum, tapi 
malah 
melanggar 
hukum 

 

Pemerintah dan 
organisasi 
masyarakat 
belum pernah 
ada upaya 
pencegahan  
ataupun 
penanggulang-
an 

Setahu 
saya tidak 
ada 

 

6. R./S.N Pernah dengar  
dari TV 
 

Di wiayah Maja, 
tidak ada, Tapi 
mendengar ada 
kasus yang di 
kecamatan 
Malimping 
 
 

 Belum dengar 
tentang sanksi 
hukum  kepada 
pelaku 
/sponsor 
              

Belum ada 
upaya 
pemerintah, 
harusnya ada 
Dulu pernah 
adayang 
mengajak 
anaknya kerja 
di saudi, tapi 
ibu melarang 
anak2 pergi dari 
rumah, karena 
jauh, takut 
nanti susah 
ketemu lagi 
 

Belum 
pernah 
tahu 
pelayanan 
untuk 
korban 
dari pihak 
manapun 
 

 

3. PENDAPAT ORTU TENTANG PENYEBAB DAN DAMPAK  

 
NO 

 
NAMA 

 

 
MENGAPA TERJADI 

TP2O 

DAMPAK BURUK BAGI 
KELUARGA DAN 
MASYARAKAT 

 
KETERANGAN 

1. A./D. Pasti ingin cari uang yang lumayan Kurang bagus, orang tua harus 
mendidik anakya supaya 
pintar 

 

2. P./E. 
 

Yah mungkin mereka yang melakukan 
itu karena pendidikan agamanya kurang 
atau memang orang2 yang tidak 
mengerti. Bisa juga masalah ekonomi, 
mau cari kerja yang gajinya lumayan 

Membuat takut dan gelisah 
keluarga lah. 
 

 

3. S./R. 
 

Kebanyakan sih masalah ekonomi, ingin 
meningkatkan penghasilan yang lebih 

Kalau tidak ditolong mungkin 
korban bisa  celaka tidak ada 
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NO 

 
NAMA 

 

 
MENGAPA TERJADI 

TP2O 

DAMPAK BURUK BAGI 
KELUARGA DAN 
MASYARAKAT 

 
KETERANGAN 

baik untuk kebutuhan hidup.  yang urus dan susah mencari 
kerja yang baagus 

4. A.R./ T 
 

- kemampuan ekonomi yang rendah.  
- SDM yang rendah mutu dan 

pendidikannya  
- Kurang informasi dan sosialisasi 

 

 Dampaknya ; 
- Korban kasihan dan ikut 

prihatin 
- Kurang dinilai baik oleh 

lingkungan, sehingga 
korban disingkirkan 
lingkungan 

- Bisa baik kalau dapat 
pekerjaan yang sesuai dan 
majikannya baik 

( Bapak dan Ibu 
lancar 
memberikan 
jawaban 
dengan 
antusias) 

5. M./M Kemungkinan karena : 
- Kebutuhan untuk dapat pekerjaan 
- Faktor ekonomi yang kurang 
- Minim pendidikan 
- Kurang informasi 

secara psikologis trauma dan 
mentalnya jatuh 

(Bapak yg 
menjawab 
pertanyaan 
dengan 
terburu-buru 
karena mau 
jualan , ibu 
pasif) 

6. R./S.N Perdagangan orang terjadi karena 
masalah minimnya biaya hidup, 
sehingga begitu ada sponsor yang 
meng-iming2 i langsung terpengaruh 
 

Dampak buruknya  orang tua 
jadi korban, karena sponsor 
carikeuntungan 
 

(Bapak yang 
lebih banyak 
menjawab, ibu 
sekali2 
menjawab dan 
lebih banyak 
mengangguk 
mengiyakan 
pernyataan 
bapak ) 

 

4. PENDAPAT ORTU TENTANG KESIAPAN BEKERJA  

NO NAMA 
 

USIA YANG LAYAK 
UNTUK BEKERJA 

PENTINGNYA PENDIDIKAN 
UNTUK PENCEGAHAN TP2O 

ALASAN 

1. A./D. Yah kalau sdh bisa 
mandiri, cukup umur, 
mungkin selesai SMA 

Namanya anak, laki atau 
perempuan sih perlu sekolah 
ya kalau punya uang 
 

Anak sebaiknya disekolahkan , 
jangan kerja dibawah umur, 
jangan mau di iming2i uang, 
orang harus kerja sesuai 
bidangnya, harus melihat jenis 
pekerjaan tepat.  

2. P./E. 
 

Anak perempuan ga 
usah pergi kerja 
jauh2. 
 

Kalau orangtua mampu 
teruskan sekolah. Paling tidak 
sekolah cukup dan anak tahu 
yang terbaik 

Sekolah mah harus lah buat 
anak-anak sekarang, jangan 
kayak ibu bapaknya dulu  

 

3. S./R. 
 

Sekolah dulu yang 
bagus supya bisa 
dapat kerja yang 
bagus juga  

Kalau anak saya yah belum 
tahu nanti besarnya mau jadi 
apa, tapi kalau harus bekerja 
seperti saya dulu , yang 
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NO NAMA 
 

USIA YANG LAYAK 
UNTUK BEKERJA 

PENTINGNYA PENDIDIKAN 
UNTUK PENCEGAHAN TP2O 

ALASAN 

 penting ijin suami dan kenal 
baik sponsornya .  

4. A.R./ T  Anak layak bekerja 
umur 25 tahun an,  
 

Kalau setelah selesai kuliah 
anak sudah dewasa, dan tidak 
labil, kalau perlu kursus dulu 
bahasa dan komputer 

Anak perempuan perlu 
mendapat pendidikan tinggi 
untuk jaminan masa depannya 

5. M./M Anak  sudah layak 
bekerja umur 20 
tahun keatas, karena 
kalau umur 17 atau 
18 masih usia 
sekolah. Sebaiknya 
lulus dulu,  

Karena kalau kalau sudah ada 
ilmu apapun, akan baik saja. 

 

Anak perempuan 
perlupendidikan nomor 1, 
karena dengan ilmu apapun bisa 
kita capai. Kalau dapat fasilitas, 
Cuma sayang di daerah sini 
belum ada kartu pintar, SMP 
masih harus bayar uang 
bangunan dll banyak embel-
embel yang dicari-cari. Susah 
pemerintah kita, segala harus 
bayar, padahal pendapatan 
masyarakat minim 

6. R./S.N Anak layak bekerja 
kalau sudah 3 tahun 
lulus SLTA supaya : 
Bisa memenuhi 
kebutuhannya sendiri  
(termasuk untuk beli 
bensin, rokok) dan 
Tidak jadi beban 
orang tua 

Anak perempuan juga penting  
mendapat pendidikan tinggi  
 

supaya dia bisa mandiri dan 
punya pegangan untuk bisa bisa 
mudah di terima kerja 

 

5. SIKAP ORTU BILA ADA ANAK DIBAWAH 18 TAHUN /ANGGOTA KELUARGA YANG DIAJAK 

BEKERJA  

NO NAMA 
 

ATAS KEMAUAN SENDIRI 
DIIZINKAN/ DIBOLEHKAN 

DIAJAK SPONSOR ALASAN 

1. A./D. Harus waspada jangan sampai 
terjadi lagi. Tidak akan 
mengijnkan sdr/adik/kerabat 
pergi kerja ke LN, dilihat dulu 
siapa yang mengajak . Harus di 
didik agama melalui pengajian   
 

 Supaya tidak ada lagi 
kasus. 
Anak sebaiknya 
disekolahkan , jangan 
kerja dibawah umur, 
jangan mau di iming2i 
uang, orang harus kerja 
sesuai bidangnya, harus 
melihat jenis pekerjaan 
tepat.  

2. P./E. 
 

Harus tahu/jelas kemana 
perginya. Kalau mau pergi 
harus pamit dan lapor RT 
 

 Anak perempuan jangan 
buru2  kalau belum siap 
dan tunggu dewasa dulu 
untuk menikah .  

3. S./R. 
 

Boleh saja yah, kan harus 
hidup buat makan . Sebaiknya 

Dan supaya tidak 
berbahaya ya harus cari 
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NO NAMA 
 

ATAS KEMAUAN SENDIRI 
DIIZINKAN/ DIBOLEHKAN 

DIAJAK SPONSOR ALASAN 

mencari pekerjaan yang 
dekat2 saja kalau memang 
harus pergi jauh paling ke 
Jakarta. 
 

sponsor dan PT yang 
sudah terbukti bagus. 
Kalau KTP yang suka 
dipalsu ya sebaiknya 
jangan dilakukan lagi lah. 
Tapi susah juga kalau 
orang butuh uang 
biasanya suka lupa 
bahaya2 begitu ya. 

4. A.R./ T  Kalau anak sudah punya 
pengetahuan dan keahlian 
boleh anak merantau untuk 
bekerja di dalam negri saja 

Kedua ortu tidak akan 
memberi izin kalau ada 
anak dibawah 18 tahun 
bekerja di luar . Apalagi 
bila pekerjaannya tidak 
jelas  

karena takut dampak 
negatifnya 

5. M./M Izin akan diberikan kepada 
anak jika;  

- Ada sponsor yang benar2 
bertanggung jawab 

- Apabila anak mempunyai 
keinginan bekerja di luar 

- Ada pekerjaan sebagai 
tenaga ahli, kalau jadi 
pembantu untuk apa? 

Kami tidak mengizinkan 
anak dibawah usia 18 
tahun untuk bekerja bila 
ada sponsor yang 
mengajak,  

karena hawatir dampak 
buruknya 

6. R./S.N Ke dua ortu tidak akan 
memberi izin kalau ada anak 
atau keluarga yang  yang ingin 
kerja ke luar kampung, biarkan 
semua anak tinggal di rumah. 
Ortu sanggup memberi makan 
anakanaknya . Sponsor hanya 
menjerumuskan 
 

Ortu ingin anak lebih 
tinggi kondisi 
kehidupannya dari orang 
tua, jadi harus sekolah 
setinggi tingginya seperti 
anaknya no 1 sudah bisa 
mandiri 
 

Kalau anak pintar, dia bisa 
memutuskan dan 
menjawab bujukan 
sponsor dan bisa cari 
kerja yang benar 
 
Kalau anak bodoh, nanti 
bisa dibohongi karena 
diiming-imingi dan 
akhirnya jadi korban 

 

6. PENDAPAT ORTU TENTANG UPAYA DAN HARAPAN PENCEGAHAN KASUS TPPO 

 
NO 

 
NAMA 

 

TINDAKAN PENCEGAHAN 
TERHADAP TP2O 

HARAPAN ORTU 
TERHADAP MASA DEPAN 

ANAK 

 
ALASAN 

1. A./D. Harus waspada jangan sampai 
terjadi lagi. Tidak akan 
mengijnkan sdr/adik/kerabat 
pergi kerja ke LN, dilihat dulu 
siapa yang mengajak . Harus di 
didik agama melalui pengajian  

Kalau punya uang sih 
sebaiknya mah kuliah 
sampai sarjana 
 
 

 

2. P./E. 
 

Sebaiknya anak2 diberi 
pendidikan agama yang baik di 

Dan kalau sudah siap kerja 
maunya sih jadi pegawai, 
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rumah, seperti anak2 saya semua 
masuk pesantren, tanpa dipaksa 
dan merupakan pilihannya sendiri 

tetapi kalau deket2 sini sih 
biasanya kerja pabrik 
 

3. S./R. 
 

Masyarakat harus diberi 
penjelasan supaya jadi tahu mana 
yang benar dan salah. Ada 
penerangan tentang siapa yang 
harus ditanya kalau kita mau 
kerja 
 

Dan saya juga akan men-
jaga betul supaya tidak 
ditipu, kan saya sudah 
punya pengalaman men-
cari kerja yang jauh, tapi 
kalau bisa sih anak saya 
kerja yang deket2 saja. 

 

4. A.R./ T  Harus ada penyuluhanuntuk 
pencegahan TP2O dari Dinas 
sosial kepada masyarakat 
misalnya spt contoh penyuluhan 
Keluarga Berencana  oleh kader2 
supaya mencegah anak banyak 

Orang tua harus memberi 
tahu kepada anak-anak 
supaya selesaikan dahulu 
hal yang penting yaitu 
lulus sekolah 
 

 

5. M./M Tindakan yang sebaiknya di 
lakukan  
- Dikeluarga, anak-anak di 

wanti-wanti jangan sampai 
terbujuk oleh orang lain untuk 
kerja di luar negri 

- Pemerintah menyiapkan 
lapangan kerja, 
mempermudah falsilitas untuk 
mendapat pendidikan, 
kesehatan 

Harapan orang tua 
mudah-mudahan 
pemerintah bisa 
menanggulangi 
masyarakat di daerah yang 
kurang makmur 

 

6. R./S.N Untuk pencegahan supaya tidak 
ada korban, seharusnya  dari 
pemerintah ada petugas untuk 
memberi penjelasan 
 

Harapan orang tua agar 
anak tidak terpengaruh hal 
buruk.  
Kalau anak ada masalah 
atau mau cari kerja harus 
bilang dulu ke orang tua 

 

 

7. PENDAPAT ORTU TENTANG SUMBER2 INFORMASI DAN PEMANFAATAN TI  

NO NAMA 
 

SOSIALISASI DAN 
ADVOKASI PETUGAS 

PEMANFAATAN  TI SBG 
SUMBER INF TP2O 

ALASAN 

1. A./D. Belum ada, tidak tahu 
 

Suka lihat2 di facebook tentang 
resep masakan 

 

2. P./E. 
 

Tidak tahu, sepertinya 
belum ada 
 

Kalau hp punya,  bapaknya 
yang punya buat cari kerjaan / 
terima order. TV juga punya 
tetapi tidak memperhatikan 
berita-2 

 

3. S./R. 
 

Saya belum pernah 
mendengar ada petugas 
cerita tentang perdagangan 
manusia 
 

Tidak terlalu memperhatikan 
berita di TV, tetapi kalau hp ada 
untuk komunikasi sama temen 
dan orang terdekat. Biasanya 
hanya untuk saling cerita dan 
berita keluarga 
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4. A.R./ T  Belum pernah ada petugas 
kecamatan yang melakukan 
sosialisasi  tentang TP2O, 
bahaya maupun 
pencegahannya. Sosialisasi 
sangat dibutuhkan 

Sudah memanfaatkan teknologi 
informasi, melalui internet 
walau masih sederhana, TV, 
radio, internet 

untuk mendapat 
sumber informasi 
tentang TP2O 

5. M./M Tidak ada juga petugas 
kecamatan yang pernah 
datang dan sosialisasi 
tentang TP2O 

Ada kalanya melalui TV dengar 
berita perdagangan orang 

 

 

6. R./S.N Belum pernah tahu 
pelayanan untuk korban 
dari pihak manapun 

TV ada di rumah, Kalau HP 
hanya anak,  

Ke 2 orang tua gak 
bisa pake HP karena 
memang gak punya HP 
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DOKUMENTASI KGIATAN  

TELAAH KEBIJAKAN PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

(TPPO)  DI PROVINSI BANTEN 

 

 

Rapat persiapan di kantor Yayasan MELATI 

 

FGD dengan K/L Tingkat Pusat di KPP-PA 
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FGD dengan  Dinas terkatit Tingkat Provinsi, di Serang, Provinsi Banten 

 

FGD dengan Stakeholder di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 
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Dra. Byarlina Gyamitri, Msc.  sedang mewawancarai salah satu keluarga korban TPPO di Kabupaten 

Lebak, Provinsi Banten 

 

FGD dengan  Stakeholder di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,  Provinsi Banten 
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Seluruh peserta diantaranya turut hadir beberapa Lurah dari Kecamatan Maja, Kabupten Lebak 

yang sangat antusias meminta penjelasan  mengenai berbagai hal tentang TPPO 

 

Dra. Elly Irawan, MS.  sedang mewawancarai salah satu keluarga korban TPPO di Kecamatan 

Maja, Kabupaten Lebak,  Provinsi Banten 
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Dra Maswita Djaja, MSc. sampai harus berlesehan ria untuk memberikan pemahaman tentang  

berbagai hal yang berkaitan demean TPPO/Travicking 

 

Presentasi Hasil Kajian di KPP-PA 


