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Lampiran 1: Kerangka Hukum 

Lam
piran 1:

 K
erangka H

ukum

Trafficking in Persons shall mean the recruitment, transportation, harboring, sending, 
transfer, or receipt of a person by means of threat or use of force, abduction, 
incarceration, fraud, deception, the abuse of power or a position of vulnerability, debt 
bondage or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a 
person having control over another person, whether committed within the country or 
cross-border, for the purpose of exploitation or which causes the exploitation of a
 person

Perdagangan Orang berarti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman 
atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ikatan hutang atau pemberian atau 
penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan seseorang
 yang memiliki kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau lintas 
perbatasan, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 2 

emampuan mengidentifikasi korban perdagangan orang dengan tepat bertumpu pada 
pengetahuan dan keahlian dalam mengkonfirmasi keterhubungan antara tindakan, cara, 
dan tujuan. Standar internasional yang berlaku dimuat dalam Konvensi Perserikatan K

Bangsa- Bangsa (PBB)  Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, khususnya 
Protokol Palermo, 1 Pasal 3 (a) yang menyatakan

Dengan kata lain, perdagangan orang  terdiri dari tindakan, cara dan tujuan berikut ini:

Dalam bahasa Indonesia nama resmi dari Protokol Palermo sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No. 14 tahun 2009 yang mengesahkan ratifikasi 
perjanjian internasional ini oleh indonesia adalah “Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan
Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi”.  

Terjemahan tidak resmi

1

2

Perekrutan
Pengangkutan 
Penampungan 
Pengiriman 
Pemindahan  
Penerimaan 

Ancaman atau penggunaan
kekerasan  
Penculikan  
Penahanan  
Pemalsuan 
Penipuan 
Penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan 
Ikatan hutang atau 
pemberian atau penerimaan 
pembayaran atau manfaat 
untuk mendapatkan 
persetujuan dari seseorang 
yang memiliki kendali atas 
orang lain
Baik yang dilakukan di 
dalam negara atau lintas
perbatasan 

eksploitasi*
yang menyebabkan seseorang 
tereksploitasi 

prostitusi
kerja atau pelayanan paksa 
perbudakan atau praktik yang 
serupa dengan perbudakan
penindasan 
pemerasan
kekerasan fisik
kekerasan seksual
penyalahgunaan organ reproduksi
pemindahan atau transplantasi
ilegal organ tubuh
penggunaan tenaga kerja atau 
kemampuan orang lain untuk
keuntungan material atau 
imaterial sendiri

* suatu perbuatan yang dilakukan 
dengan atau tanpa persetujuan 
korban, yang terdiri dari namun 
tidak terbatas pada:

seseorang

CATATAN: tidak perlu 
untuk menunjukkan 
adanya perpindahan 
dalam membuktikan 
salah satu dari 
tindakan ini

CATATAN: persetujuan tidak 
relevan bila cara-cara ini 
digunakan (Protokol Palermo 
Pasal 3(b))

Act Means Purpose
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UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) 
mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 1 sebagai: 

Definisi perdagangan orang dalam Pasal 1 UU TPPO sejalan dengan Pasal 3 (a) Protokol Palermo, 
namun logika tindakan-cara-tujuan dalam UU TPPO tidak dengan persis mengikuti Protokol tersebut. 
Juga terdapat elemen tambahan berbeda antara Protokol dan UU TPPO. Misalnya, Pasal 3 (c) dan (d) 
Protokol menjelaskan bahwa dalam kasus anak (berusia di bawah 18 tahun), setiap kombinasi tindakan 
dan tujuan di atas, apa pun caranya, merupakan perdagangan orang. Namun sebagaimana yang akan 
dijelaskan selanjutnya, ketentuan khusus untuk anak ini hampir tidak ada dalam UU TPPO.

Terdapat beberapa tindak pidana yang diatur dalam UU TPPO, yang dibagi menjadi (1) Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) and (2) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan TPPO. 
Berkenaan dengan kategori pertama, sebagaimana yang di atur dalam UU TPPO  Pasal 2-6, 
terdapat lima jenis tindak pidana perdagangan orang, yakni:

Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik (Pasal 2 
ayat (1) UU TPPO, pemberatan hukuman dalam ayat (2) jika akibat tereksploitasi 
seseorang sudah terjadi)

Memasukkan orang ke wilayah indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di 
wilayah Indonesia atau di negara lain – dengan kata lain, indonesia sebagai negara 
transit (Pasal 3)

Membawa orang indonesia ke luar wilayah indonesia dengan maksud dieksploitasi 
di luar wilayah Indonesia (Pasal 4)

Pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu dengan 
maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5)

Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang 
mengakibatkan anak dieksploitasi (Pasal 6)

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

1

2

3
4
5
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Perlu dicatat bahwa seperti dalam Protokol Palermo, elemen kunci kejahatan perdagangan orang  
adalah ‘eksploitasi‘ dan hanya ‘tujuan’ atau niat untuk mengeksploitasi yang harus dibuktikan untuk 
menunjukkan kejahatan perdagangan orang. Eksploitasi itu sendiri tidak perlu sudah terjadi. 

Selain itu, terdapat beberapa keterbatasan dalam ketentuan pidana UU TPPO. Perumusan TPPO yang 
mencakup tindakan, cara, dan tujuan yang lengkap seperti dalam Protokol Palermo hanya ditemukan 
dalam Pasal 2 UU TPPO, di mana elemen “untuk tujuan eksploitasi” secara sempit didefinisikan sebagai 
“untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” 

Demikian juga halnya dengan Pasal 3, yang mengriminalisasi pemindahan orang  dengan  kebangsaan 
apa pun ke wilayah indonesia dengan tujuan eksploitasi di indonesia atau negara lain, tetapi hanya 
memidana tindakan ‘memasukkan’ mereka ke wilayah negara ini. Pasal ini dapat melindungi misalnya 
orang asing yang dibawa ke indonesia apakah itu sebagai negara transit atau negara tempat 
eksploitasi akan terjadi. Namun demikian, selain ‘memasukkan,’ semua tindakan perdagangan 
orang lainnya dalam Protokol Palermo tidak disebut sebagai tindak pidana dalam pasal ini.

Tujuan eksploitasi di luar wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 4, yang melarang pengangkutan warga 
negara indonesia ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah indonesia, namun sama 
halnya dengan Pasal 3, hanya tindakan ‘membawa’ warga negara indonesia ke luar wilayah indonesia 
yang ditetapkan sebagai tindak pidana, dan bukan tindakan-tindakan lain yang disebutkan dalam 
definisi perdagangan orang baik itu dalam Protokol Palermo ataupun pasal 1 ayat 1 dari UU TPPO itu 
sendiri. 

Sementara itu, TPPO yang melibatkan korban anak dibahas dalam Pasal 6 UU TPPO yang 
menyatakan:

Seperti disebutkan sebelumnya, standar internasional dalam Protokol Palermo menyebutkan bahwa 
tujuan eksploitasi merupakan unsur kunci dalam kejahatan perdagangan manusia, apakah 
eksploitasinya telah terjadi ataupun belum. Dengan kata lain eksploitasi belum terjadi, tapi memang 
ia adalah hasil yang diniatkan untuk dicapai dari melakukan suatu tindakan dan menggunakan cara 
tertentu sebagaimana yang digambarkan dalam Protokol tersebut dan telah disimpulkan di tabel di 
atas. Khusus untuk korban di bawah 18 tahun, cara tidak perlu dibuktikan untuk membuktikan bahwa 
perdagangan orang telah terjadi.

Namun, UU TPPO tidak memiliki pengecualian semacam ini untuk semua jenis tindakan perdagangan 
manusia dengan tujuan eksploitasi terhadap korban anak; Pasal 6 memang mengatakan cara tidak 
harus dibuktikan dalam hal korban anak-anak, namun hanya untuk tindakan ‘mengirim’ dan 
semata-mata ketika anak sudah dieksploitasi. Padahal seperti yang telah dijelaskan, dalam standar 
internasional, dalam kasus perdagangan orang pada umumnya, termasuk berapapun umur korbannya,  
untuk membuktikan tujuan eksploitasi bukan berarti eksploitasi itu sendiri harus telah terjadi. 

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa 
pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
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Sesuai dengan 
Palermo Protocol, 
namun hanya 
untuk tujuan 
mengeksploitasi 
orang tersebut di 
wilayah negara 
Republik 
indonesia (Pasal 2 
ayat (1)

membawa warga 
negara indonesia 
ke luar wilayah 
negara Republik 
indonesia dengan 
maksud untuk 
dieksploitasi di luar 
wilayah negara 
Republik indonesia 
(Pasal 4) 

memasukkan 
orang ke wilayah 
negara Republik 
indonesia dengan 
maksud untuk 
dieksploitasi di 
wilayah negara 
Republik indonesia 
atau dieksploitasi 
di negara lain  
(Pasal 3)

pengangkatan 
anak dengan 
menjanjikan 
sesuatu atau 
memberikan 
sesuatu (Pasal 5) 

pengiriman anak 
ke dalam atau ke 
luar negeri dengan 
cara apa pun  
(Pasal 6)

Untuk tujuan eksploitasi eksploitasi sebagai akibat/ 
harus terjadi

5 Jenis Tindak Pidana 
TPPO dalam UU TPPO

Diagram di bawah ini menunjukkan hubungan antara tindakan, cara, dan tujuan untuk 5 jenis 
Perdagangan Manusia di UU TPPO. 

Kategori kedua, yakni “Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan TPPO,” dalam Bab iii UU TPPO, 
memidana beberapa tindakan yang memungkinkan terjadinya suatu perdagangan orang, seperti 
dengan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara (Pasal 19) , 
memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau 
mempengaruhi saksi secara melawan hukum atau melakukan penyerangan fisik terhadap saksi 
atau petugas di persidangan (Pasal 20 dan 21), atau mencegah, merintangi, atau menggagalkan 
secara langsung atau tidak langsung penyidikan (Pasal 22).
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Tindakan Kriminal di UU TPPO:

TPPO
(Bab ii)

Tindak 
Pidana Lain 
yang 
Berkaitan 
dengan 
TPPO
(Bab iii)

Tindak 
Pidana dalam 
UU TPPO

Tambahan hukuman bila 
tindakan merupakan 
penyalahgunaan 
kekuasaan oleh pihak 
yang berwenang 
(Penyelenggara negara)

Dihukum sebagaimana 
bila melakukan 5 Jenis 
TPPO:

menggunakan atau 
memanfaatkan korban 
dengan cara melakukan 
persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya 

•

•

•

mempekerjakan korban 
untuk meneruskan 
praktik eksploitasi 

mengambil keuntungan 
dari hasil TPPO

5 Jenis TPPO

Menghasut 
atau 
menggerakkan 
orang lain 
untuk 
melakukan 
TPPO

Membantu 
atau mencoba 
melakukan 
TPPO

Merencanakan 
atau 
bermufakat 
jahat untuk 
melakukan 
TPPO
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Beberapa peraturan lain harus 
dipertimbangkan ketika menyangkut 
kasus eksploitasi seksual. Peraturan 
Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 22/2010 tentang 
Prosedur Standar Operasional Pelayanan 
Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dan juga 
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 3/2017 
tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan dengan Hukum 
memastikan bahwa sejarah seksual 
perempuan dan stigma yang melekat pada 
mereka tidak dapat digunakan untuk 
merugikan kepentingan korban. 

Penting juga untuk peka terhadap 
masalah- masalah lain yang mungkin dialami 
para korban, misalnya pelecehan seksual 
atau kekerasan dalam rumah tangga oleh 
anggota keluarga. Hal ini dapat menjadi 
relevan saat kita memutuskan untuk 
menghubungi keluarga korban atau ketika 
mendiskusikan pihak-pihak lain yang juga 
bertanggungjawab atas perdagangan orang 
yang terjadi yang mungkin dapat dilaporkan 
ke polisi. 

Mungkin terdapat situasi di mana para korban 
terlibat dalam kegiatan  yang melanggar 
hukum seperti pelacuran, pemalsuan 
dokumen, penggunaan atau peredaran gelap 
narkotika, atau penyeberangan perbatasan 
secara ilegal dalam konteks situasi ketika 
mereka sedang diperdagangkan. Pasal 18 
UU TPPO menyatakan bahwa korban 
perdagangan orang yang melakukan tindak 
pidana di bawah paksaan tidak akan dituntut.

Penting untuk mempertimbangkan 
tanggung jawab hukum yang terkait dengan 
memegang dan menggunakan data orang 
lain, yang berubah berdasarkan tempatnya. 
Dengan kata lain, percakapan tentang data 
sering kali dilakukan dalam kerangka etis 
dengan membicarakan apa yang 
“sebaiknya”,  terjadi. Padahal sebenarnya
 percakapan semacam ini harusnya 
berlangsung dalam kerangka hukum, 
di mana kita membicarakan apa yang 
“harus” dilakukan, apa lagi karena setiap 
pelanggaran hukum yang relevan dapat 
menimbulkan risiko bagi organisasi Anda, 
termasuk dewan dan staf. Memahami 
undang-undang privasi dan perlindungan 
data di negara atau lokasi spesifik Anda 
adalah kuncinya. Hal ini memungkinkan Anda 
untuk mengumpulkan dan menggunakan data 
dengan aman dan tepat untuk mendukung 
para penyintas dan mengungkap kejahatan. 
Lihat di bawah untuk latar belakang Kerangka 
Hukum indonesia untuk Perlindungan Data.



7

Kerangka Hukum Indonesia tentang Perlindungan Data

Organisasi masyarakat sipil (OMS) terutama yang mengadvokasi hak asasi manusia dan / atau 
memberikan layanan  bantuan kepada para korban, termasuk para penyintas perdagangan orang, 
kemungkinan besar akan berurusan dengan data pribadi milik orang lain yang bersifat sensitif. Untuk 
melindungi penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya, kita perlu mengetahui ketentuan 
hukum tentang perlindungan data dan privasi di indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk pengembangan diri mereka, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan informasi menggunakan semua media yang 
tersedia (Pasal 28F). Pada saat yang sama, UUD 1945  juga melindungi hak setiap orang untuk 
melindungi identitas pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya (Pasal 28G). Pasal ini meletakkan dasar hukum yang melindungi privasi dan data 
pribadi di indonesia. 

OMS juga perlu menyadari bahwa pengumpulan data dan manajemen data dalam organisasi mereka 
harus tunduk pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Undang-undang ini bertujuan sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan administratif negara 
terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Publik. Sesuai dengan 
definisi dalam Pasal 1 (3), suatu OMS adalah Badan Publik jika ia didanai sebagian atau seluruhnya oleh 
publik atau donor dana internasional. Sebagian besar OMS yang menangani masalah perdagangan 
orang termasuk dalam definisi ini.

Pasal 7 (3) UU 14/2008 lebih lanjut menetapkan bahwa Badan Publik harus mengembangkan sistem 
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik dengan baik dan efisien, baik dengan 
menggunakan fasilitas dan / atau media elektronik maupun non-elektronik. informasi publik dalam 
UU ini didefinisikan secara luas mencakup semua informasi kepentingan publik yang dihasilkan, 
disimpan, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik terkait dengan administrasi Badan Publik. 
Namun demikian, beberapa batasan ditetapkan dalam Pasal 17. informasi yang dikecualikan dari 
akses publik terdiri dari: 

informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
Pemohon informasi Publik dapat menghambat proses 
penegakan hukum 

informasi yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, 
saksi, dan / atau korban; 

informasi Publik yang jika dibuka dapat mengungkapkan konten 
tindakan otentik pribadi dan wasiat dan wasiat terakhir;
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informasi publik yang, jika dibuka dan diberikan kepada publik 
dapat mengungkapkan catatan pribadi rahasia, yaitu:

Sejarah / catatan dan kondisi anggota keluarga;a.

b.

c.

d.

e.

f.

Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank;

Hasil evaluasi pada kapasitas seseorang, tingkat 
intelektual, dan rekomendasi pada kapasitas seseorang;

Catatan tentang pendidikan formal dan non formal 
pribadi  seseorang.

informasi yang ditentukan oleh UU tidak boleh diungkapkan 
kepada publik.

UU TPPO juga memuat sejumlah ketentuan tentang perlindungan data pribadi yang relevan dalam 
konteks perdagangan orang.  Pasal 44 UU TPPO menjamin hak kerahasiaan saksi, saksi korban dan 
keluarga mereka, dan Pasal 24 memberikan ancaman hukuman penjara dan denda bagi mereka yang 
secara tidak sah mengungkapkan identitas saksi atau korban. Pasal 33 memberikan hak kepada 
pelapor untuk meminta agar kerahasiaan nama dan alamat mereka atau informasi terkait lainnya 

Pasal 60 - 62 juga menjamin perlindungan hukum bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam 
pencegahan atau penyediaan layanan terkait tindak pidana perdagangan orang, Undang-undang itu 
menetapkan bahwa perlindungan harus mencakup pemberian keamanan pribadi, pembebasan dari 
penuntutan karena secara bertanggung jawab melaporkan perdagangan orang, dan jaminan 
kerahasiaan identitas. 

informasi publik yang, jika dibuka dan diberikan kepada publik 
dapat mengungkapkan catatan pribadi rahasia, yaitu:

Sejarah / catatan dan kondisi anggota keluarga;

Riwayat atau catatan kesehatan fisik dan psikologis;

Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank; 

Hasil evaluasi pada kapasitas seseorang, tingkat 
intelektual, dan rekomendasi pada kapasitas seseorang;

Catatan tentang pendidikan formal dan non formal pribadi  
seseorang.

informasi yang ditentukan oleh UU tidak boleh diungkapkan 
kepada publik.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Lampiran 2: Tujuan Organisasi dan 
Teori - Teori Perubahan

Lam
piran 2: Tujuan 

O
rganisasi dan 

Teori - Teori Perubahan

aat membuat atau merevisi sistem data organisasi Anda, penting untuk memastikan sistem 
data tersebut selaras dengan dan secara langsung mendukung misi organisasi Anda. Secara 
umum, misi menjelaskan fokus umum atau tujuan organisasi Anda. ia juga mencerminkanS

filosofi Anda, atau pendekatan Anda dalam melakukan pekerjaan. Ini adalah titik tolak Anda untuk 
mengembangkan sasaran dan tujuan organisasi. Sasaran (goals) lebih tidak spesifik dibanding tujuan 
(objectives), dan digunakan untuk menjelaskan maksud umum suatu program atau pekerjaan. Grafik di 
bawah memberikan gambaran tentang gagasan ini. Sasaran adalah harapan yang

Sasaran lebih rinci daripada tujuan dan biasanya mewakili langkah-langkah kecil yang mengarah pada 
pencapaian sasaran yang lebih luas. idealnya, tujuan dikembangkan dan diungkapkan sesuai dengan 
prinsip SMART: Spesifik (Specific), Mampu diukur (Measurable), Akan Dapat Dicapai (Achievable), 
Realistis (Realistic), Terstruktur secara bertahap (Time-phased).

terhubung ke semua bidang pekerjaan Anda 

memberikan arahan keseluruhan 

bersifat lebih umum 

membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan 

tidak memiliki batas waktu yang jelas

tidak mudah diamati, 

sering tidak diukur dengan tolak ukur yang pasti. 

1
2

3
4

5
6
7

Sumber: McKenzie, James F. (2013) Planning, implementing and Evaluating Health Promotion Programs: A Prim-
er.  (6th ed). Pearson Education inc.
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Source: Splash and Ripple: Using Outcomes to Design & Guide Community Work. Produced and written by: 
PLAN:NET LiMiTED, Calgary Philip Cox, Sherry Kozak, Louise Griep, and Lisa Moffat (2011)

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/ahc-asc/alt_formats/pacrb-dgapcr/pdf/finance/
contribution/splash-ricochet-eng.pdf

Mengembangkan Teori Perubahan (Theory of Change) atau Model Logika (Logic Model)  tentang 
mengapa dan bagaimana organisasi Anda melakukan apa yang dilakukannya akan memungkinkan 
Anda untuk mencapai perubahan yang Anda perjuangkan di komunitas Anda (atau di dunia yang lebih 
luas). Selain membentuk pendekatan Anda secara lebih luas, menetapkan model logika juga berguna 
dalam mendefinisikan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan tentang pekerjaan Anda dan menentukan 
proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data seperti apa yang Anda perlu lakukan sebagai bagian 
dari pekerjaan Anda. 

Model di bawah ini menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan Teori Perubahan Anda. 
Alangkah baiknya bila Anda memulai dengan hasil atau tujuan jangka panjang Anda dan kemudian 
Anda berangkat dari sana untuk menyusun yang jangka menengah dan pendek. 

Sebelum Anda selesai, pertimbangkan tentang asumsi dan faktor eksternal (di luar organisasi Anda) 
yang mungkin diperlukan untuk kegiatan yang disebutkan guna mendapatkan hasil yang Anda 
inginkan, atau yang mungkin menjadi penghalang bagi Anda untuk mendapatkan hasil yang 
diharapkan (mungkin di luar kendali Anda). Juga, jangan lupa untuk mempertimbangkan 
konsekuensi yang tidak disengaja dan tidak diinginkan yang mungkin terjadi karena program ini.

Bagaimana? KapanA pa yang Kita
Inginkan?

Mengapa?

Input Kegiatan Keluaran
(Output)

Linimasa
atau
Frekuensi

Hasil
(Outcome)
Jangka
Pendek

Hasil
(Outcome)
Jangka
Menengah

Hasil
(Outcome)
Jangka
Panjang

Sumber daya
didedikasikan
untuka tau
digunakan
oleh program
untuk
mencapai
hasil

Kegiatan
dana tau
layanan
yang
disediakan
program
Anda untuk
mencapai
hasily ang
diinginkan

Haly ang
disampaikan
(deliverable),produk
atau layanan yang
secara langsung
dihasilkan oleh
kegiatan-kegiatan

Waktus aat
kegiatan
akan terjadi,
atau berapa
kali
(misalnya3
kali setahun,
setiap bulan,
Januari
2013)

Dampak atau
perubahan
spesifik yang
diharapkan
sebagai hasil
darit iap
kegiatan

Gambarkan
perubahan-
perubahan
pentingy ang
inginA nda
capai
sebagai hasil
program
Anda

Sering kali
dirujuk
sebagai
Dampak-v isi
tentangm asa
depan yang
diinginkan
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Berikut ini adalah contoh jenis Model Logika yang lain yang mencakup pertimbangan- pertimbangan 
tambahan.

merenungkan berbagai tahapannya dan mempertimbangkan jenis data apa yang Anda perlu lacak 
dan laporkan pada setiap tahap, dalam kerangka waktu apa Anda  akan kumpulkan data tersebut, 
bagaimana data tersebut dapat dikumpulkan dan dari mana, serta bagaimana Anda dapat 
menggunakan data tersebut untuk memajukan tujuan organisasi Anda.
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Lampiran 3: Pendekatan Etis untuk 
Mengumpulkan Data dari Para Penyintas

Lam
piran 3: Pendekatan 

Etis untuk M
engum

pulkan 
D

ata dari Para Penyintas

erdapat pertimbangan penting yang perlu diingat ketika mengumpulkan data dari 
populasi yang rentan. Apakah saya mematuhi kebijakan yang berlaku sebagaimana 
sepatutnya tentang persetujuan subyek data? Apakah korban tahu bagaimana data akan T

digunakan? Mengingat perdagangan orang adalah kejahatan yang kompleks dan beragam, kita ingin 
secara proaktif mencoba menyajikan informasi yang selengkap, seinformatif, dan sebisa mungkin 
tidak bias. 

Ketika bekerja dengan atau mengumpulkan data dari orang-orang yang diperdagangkan, penting 
untuk diingat bahwa banyak dari para penyintas (orang yang selamat) tersebut telah mengalami 
periode berada di bawah kendali orang lain, dalam paksaan, serta mengalami kekerasan, dan / atau 
manipulasi orang lain dalam waktu yang cukup lama. Hal-hal ini terjadi  dalam berbagai bentuk, 
misalnya ancaman terhadap mereka atau keluarga mereka / orang-orang yang mereka kasihi, 
kebohongan dan penipuan, penyitaan dokumen / informasi pribadi, serta kekerasan fisik, seksual dan 
/ atau psikologis. Korban juga mungkin berada dalam situasi yang sangat asing, dengan sedikit 
kenalan dan sedikit pengetahuan tentang tempat mereka ditempatkan; dengan demikian, mereka 
mungkin merasa sangsi terhadap orang baru, termasuk mereka yang menawarkan bantuan dengan 
niat baik.

Mereka yang bekerja dengan para penyintas, atau berpotensi bertemu dengan orang-orang yang 
berada dalam situasi perdagangan, harus ingat bahwa para penyintas dapat:

tidak tahu atau tidak mengerti istilah resmi “perdagangan orang” dan bagaimana 
definisinya dalam kerangka hukum

memiliki kebebasan pribadi yang terbatas dan merasa terjebak tanpa jalan keluar

berbohong tentang status hukum, usia, negara asal, keluarga atau hubungan dengan 
pelaku perdagangan orang

menderita reaksi traumatis yang memengaruhi kemampuan mereka untuk 

mengingat, memercayai orang lain, bereaksi dengan tepat, memperkirakan risiko, 
dan mencari atau menerima bantuan

khawatir atau takut terhadap pejabat apa pun

terus merasa diawasi, diikuti dan rentan akan adanya balas dendam terhadap diri 
mereka sendiri atau anggota keluarga

memiliki situasi hidup yang tidak stabil, memiliki tempat tinggal sementara, takut 
akan pemindahan atau deportasi yang akan terjadi, atau tetap tidak berdokumen

merasa malu dan terstigmatisasi
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Penting untuk semua anggota organisasi Anda menyadari bahwa setiap interaksi dengan orang yang 
selamat adalah kesempatan untuk memperbaiki situasi dan kesejahteraan mereka. Karena itu,  kita 
tidak dapat mengabaikan potensi bahaya lebih lanjut, seperti kebocoran informasi pribadi yang tidak 
disengaja, pelanggaran kerahasiaan, atau penilaian atau ketidakpekaan yang tidak disengaja. Melatih 
staf Anda dan memiliki protokol yang jelas tentang bagaimana menghadapi penyintas adalah cara 
terbaik untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan para korban dipenuhi secara konsisten.

Hal ini dapat dimulai dengan mencoba memastikan keselamatan para penyintas, diri Anda, dan tim 
Anda dengan menilai risiko dan membuat keputusan bijaksana yang memperhitungkan perspektif 
semua orang. Memastikan privasi dan kerahasiaan, baik dalam hal interaksi dan data yang dihasilkan, 
adalah salah satu cara penting untuk menjaga integritas fisik (dan reputasi) klien dan tim Anda. 
Pertimbangan penting lainnya termasuk:

Diadaptasi dari

Menyediakan perawatan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, apakah itu berdasarkan 
jenis kelamin, usia, kelas sosial, agama, ras, atau etnis, dan juga dengan menunjukkan 
kepekaan terhadap kelompok rentan

Membentuk jaringan organisasi terpercaya yang menawarkan berbagai bantuan, termasuk 
perumahan, perawatan kesehatan fisik dan mental, advokasi hukum, penegakan hukum,dan 
layanan sosial lainnya, dan memberikan rujukan yang sesuai. Jaringan rujukan yang kuat 
sangat penting dalam menangani berbagai kebutuhan penyintas. Rujukan harus dibuat dengan 
cara yang menghormati penuh keselamatan dan kerahasiaan klien. Saat membangun jaringan 
Anda atau memilih mitra, berhati-hatilah dengan jenis layanan apa yang tersedia; bagaimana 
informasi akan dibagikan sebelum, selama, dan setelah penyediaan layanan; dan bagaima-
na keberlangsungan perawatan akan dijamin. Penting untuk dicatat bahwa informasi dasar 
tentang kasus dapat dibagikan dengan izin yang diekspresikan secara jelas oleh klien untuk 
menghindari pengulangan yang tidak perlu dan untuk memudahkan proses pengumpulan data.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/ct_handbook.pdf

merasa mandiri dan sudah berdaya dengan riwayat pengalaman nyadan tidak ingin 
diperlakukan seperti korban

merasa terdesak untuk terlibat dalam proses hukum, atau merasa dalam bahaya karena 
keterlibatan tersebut

membayangkan tidak ada alternatif selain kembali ke pelaku perdagangan orang

terus mengalami reaksi stres ekstrem yang memengaruhi fungsi fisik, seksual, psikologis, dan 
sosial

merasa bahwa membicarakan masa lalu berarti menghidupkan masa lalu kembali

tidak dapat memanfaatkan sumber daya kesehatan atau sumber daya lainnya karena keadaan 
keuangan, status hukum, hambatan bahasa, masalah logistik atau keterasingan 
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Mengingat sifat global perdagangan orang, korban bisa berasal dari beragam latar belakang sosial, 
budaya, ekonomi, etnis, politik, dan bahasa, yang berarti setiap orang yang selamat mungkin memiliki 
pemahaman yang terbatas tentang situasi yang sedang mereka tinggalkan. Dengan demikian, siapa 
pun yang bekerja di garda depan dan berhadapan langsung dengan penyintas harus menunjukkan ting-
kat sensitivitas budaya dalam tingkatan tertentu.

*diadaptasi dari Zimmerman, C. and C. Watts, WHO Ethical and Safety Recommendations 
for Interviewing Trafficked Women, World Health Organization, Geneva 2003. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42765/9241546255.pdf

Panduan Wawancara

Berusaha keras untuk menawarkan informasi dengan cara yang sesuai dan dapat dimengerti 
oleh orang-orang yang Anda layani, dan jangan paksa orang untuk berbagi informasi yang 
mereka merasa belum siap untuk ungkapkan.

Fokus pada pemberdayaan dengan menyadari dan mendiskusikan semua opsi yang tersedia 
dengan jelas mengingat situasi orang tersebut, dan menghindari keterlibatan pihak 
berwenang tanpa izin yang diungkapkan dengan jelas.

Berikut ini adalah 10 prinsip panduan untuk wawancara etis dan aman, khususnya ketika 
mewawancarai korban perdagangan orang yang direkomendasikan World Health Organisation 
(WHO- Organisasi Kesehatan Dunia). Anda akan melihat berapa banyak dari prinsip-prinsip ini yang 
selaras dengan konsep yang diperkenalkan dalam Buku Kerja ini. *

Jangan membahayakan atau do no harm (atau lebih tepatnya, waspada lah 
terhadap potensi bahaya dan upayakan untuk mengurangi potensi bahaya tersebut) 

Kenali subyek Anda dan nilai risikonya 

Siapkan informasi rujukan - jangan membuat janji yang tidak bisa Anda penuhi

Pilih dan siapkan juru Bahasa/ penerjemah dan rekan kerja secara memadai 

Pastikan anonimitas dan kerahasiaan 

Dapatkan persetujuan yang berbasis informasi yang memadai (informed consent)

Dengarkan dan hormati penilaian setiap orang tentang situasi mereka dan risiko 
keselamatan mereka 

Berusaha keras untuk tidak membuat trauma ulang  

Bersiaplah untuk intervensi darurat 

Kumpulkan informasi untuk digunakan dengan baik
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Persetujuan aktif dan berbasis informasi 
(informed and active consent)

Ketika Anda mulai menerapkan sistem data, sangat penting bagi Anda untuk memiliki kebijakan yang 
jelas tentang persetujuan aktif dan berbasis informasi. Ada sejumlah peraturan yang mewajibkan 
Anda untuk menyimpan data yang dikumpulkan dengan persetujuan. Misalnya, Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Teknologi informasi Nomor 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem 
Elektronik mengatur manajemen data dalam sistem elektronik. Salah satu prinsipnya adalah bahwa 
Data Pribadi bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan berdasarkan persetujuan eksplisit atau 
diungkapkan dengan jelas atau berdasarkan alasan sah lainnya yang disebutkan dalam Peraturan itu. 
Prinsip ini berlaku untuk proses memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan menyebarluaskan data. Penting bagi seorang individu 
untuk mengetahui proses dan konsekuensi yang mungkin timbul dari segala jenis layanan yang 
mungkin ia terima dari organisasi Anda; ia juga harus memahami data pribadi mereka dapat 
digunakan sekarang dan di masa depan. 

Baik dalam penegakan hukum atau layanan sosial, praktisi anti-perdagangan orang sering bekerja 
di lingkungan dengan dinamika kekuasaan yang tidak setara, sehingga sulit untuk mendapatkan 
persetujuan yang sah. Misalnya, dapatkah persetujuan diberikan secara bebas dalam situasi di mana 
seseorang sedang menerima bantuan darurat? Semakin kita mengupayakan agar prinsip persetujuan 
diimplementasikan, semakin dekat kita bergerak menuju persetujuan sejati.

Penting untuk mempertimbangkan elemen-elemen kunci berikut dari persetujuan aktif dan berbasis 
informasi ketika merancang prosedur persetujuan untuk organisasi Anda, idealnya dengan 
mendengar masukan dari para penyintas:

identitas pengumpul data dan organisasi yang diwakilinya harus dinyatakan dengan jelas

Tujuan pengumpulan data yang jelas dan spesifik serta bagaimana data tersebut akan 
diamankan, dikomunikasikan, dan mungkin akan dibagikan harus dijelaskan, serta potensi 
manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan data

Kejelasan tentang komponen data mana yang dapat digunakan, dan jelaskan jika identitas 
individu tetap akan dirahasiakan

Bukti persetujuan tertulis atau terekam harus diarsipkan bersama- sama dengan data yang 
dikumpulkan 

Pertimbangan tentang berapa lama data dapat digunakan dan dalam format apa 

Suatu proses bagi para subyek data untuk meminta data pribadi mereka atau menarik atau 
membatalkan persetujuan mereka harus ditetapkan dengan jelas dan informasi kontak untuk 
kustodian data dibagikan (dan diperbarui sesuai kebutuhan) 
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Persetujuan harus diberikan secara bebas dan sukarela, pahami dinamika kekuasaan yang 
membentuk proses ini (staf harus dilatih dengan baik agar dapat mengenali tanda-tanda kesu-
litan untuk memastikan persetujuan valid) 

Semua prinsip ini harus dikomunikasikan dalam format dan bahasa yang dipahami oleh subyek 
data, yang tidak boleh dalam keadaan yang tidak berdaya pada saat memberikan persetujuan 

Persetujuan tidak boleh dianggap menyiratkan pelepasan hak subyek data atau pembebasan 
tanggung jawab kustodian / organisasi yang diwakilinya atas kelalaian yang mungkin terjadi 

Jika uang tunai atau kompensasi non-moneter akan ditawarkan, penting bahwa orang yang 
diwawancarai benar-benar tertarik untuk terlibat (dan bukannya tertarik karena janji kompen-
sasi, yang dapat diargumentasikan sebagai bentuk pemaksaan)

Bangun kepercayaan dan kepercayaan diri dengan subyek data sambil memastikan keakuratan 
data yang dikumpulkan 

Jangan terburu-buru dalam menjalankan proses wawancara / survei untuk menjaminkan klien 
merasa dipahami dan didukung 

Tekankan arti penting dari informasi yang  Anda kumpulkan dari klien dalam usaha peningkatan 
kualitas pelayanan kepada baik itu rekan satu tim Anda maupun ketika berinteraksi dengan 
subyek data 

Sedapat mungkin, lakukan pertemuan di ruang pribadi, tenang, aman, dan nyaman di mana 
klien memiliki keleluasaan pada tingkat tertentu untuk misalnya memilih tempat duduk, istira-
hat, atau mendapatkan air / makanan ringan

Kembangkan dan bagikan instruksi standar untuk wawancara dengan tim Anda untuk memas-
tikan konsistensi, kelengkapan, dan akurasi, sehingga meningkatkan kualitas data

Dapatkan dukungan psikologis dan psikososial sebelum, selama, dan setelah wawancara bila 
memungkinkan 

Berikan pertimbangan khusus kepada peran dan tanggungjawab penerjemah profesional serta 
kesadaran akan perbedaan budaya dalam pengumpulan data

Saat menerapkan proses persetujuan, pastikan Anda dan staf Anda melakukan hal berikut: 
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Catatan Bekerja dengan Anak 

Seperti halnya situasi apa pun, pertimbangan khusus harus dibuat untuk korban anak-anak. Siapa pun 
yang Anda pikir mungkin berusia di bawah 18 tahun harus ditawari perlindungan dan dukungan 
seolah-olah mereka masih anak-anak sampai usia mereka dapat diverifikasi. Tekanan-tekanan, 
trauma primer dan / atau sekunder yang mungkin diakibatkan oleh situasi perdagangan orang sangat 
penting untuk diperhatikan ketika terjadi pada anak-anak, dan dapat secara drastis berdampak pada 
kesehatan dan perkembangan jangka panjang mereka. Karenanya, setiap penilaian yang dilakukan 
atau layanan yang ditawarkan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan khusus mereka, yang 
mungkin atau tidak mungkin sesuai dengan usia mereka, tergantung pada situasi yang telah mereka 
alami. Penting juga untuk diingat bahwa anak-anak mungkin diperdagangkan oleh anggota keluarga 
mereka atau secara tidak langsung diperdagangkan bersama dengan orang tua mereka.

Membangun kepercayaan dan komunikasi yang jelas menjadi semakin penting ketika bekerja dengan 
anak-anak. Selain itu, staf Anda harus mendukung anak-anak dan keluarga mereka, jika perlu, untuk 
mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan, apabila terdapat kemungkinan bahwa ada 
anggota keluarga yang terlibat dalam proses perdagangan. Dalam situasi seperti itu, seorang wali 
dewasa alternatif harus ditunjuk. Dalam kerangka hukum indonesia, berdasarkan Pasal 29A UU 31 
tahun 2014 tentang Amandemen UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 
23 (2) dan (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika korban adalah anak dan 
pelakunya adalah orang tua atau wali mereka, maka Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) 
atau pekerja sosial dapat memberikan bantuan tanpa persetujuan orang tua berdasarkan putusan 
pengadilan.

Seperti halnya korban lainnya, poin kuncinya adalah kita harus selalu bertindak dengan 
memperhatikan kepentingan terbaik anak dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi 
untuk membantu mereka merasa aman. Hal ini berarti: 

Memiliki staf yang terlatih secara khusus atau kontak lain untuk memimpin interaksi dengan 
anak-anak, dan secara umum usahakan agar ada seseorang dengan jenis kelamin yang sama 
dengan anak tersebut 

Menyatukan kembali anak dengan orang tua atau wali sesegera mungkin, kecuali ada 
alasan untuk mencurigai bahwa orang dewasa tersebut terlibat dalam eksploitasi sang 
anak 

Berhati-hati untuk tidak mempermalukan atau merendahkan anak, misalnya, hindari 
penggunaan instrumen pengekangan atau memaparkan anak tersebut ke media

Hindari situasi yang mungkin mengintimidasi, seperti dengan meminta setiap pejabat 
atau apparat yang menemui anak tersebut untuk mengenakan pakaian sipil dan membuat 
ruang di mana anak itu berada terasa nyaman dengan memastikan adanya camilan / air, 
mainan dan / atau alat-alat untuk menggambar, dan toilet yang mudah diakses, serta 
dengan memberikan waktu ekstra untuk istirahat  
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https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Quick%20Ref%20Guide%20Assisting%20
and%20Interviewing%20Child%20Victims%20of%20Trafficking%20ENGLISH(2).pdf

Lihat: Assisting and Interviewing Child Victims of Trafficking: A Guide for Law Enforcement, 
Immigration and Border Officials” Regional Support Office, The Bali Process (Year)

Kumpulkan informasi yang diperlukan segera setelah Anda merasa anak itu siap, tetapi 
tanpa memburu- buru mereka

Mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan usia, pertanyaan terbuka, pertanyaan yang 
tidak mengarah, dan, idealnya, mendorong anak untuk membedakan dan mengungkapkan 
dengan jelas apakah ia tidak tahu, tidak mengingat, dan tidak memahami sebagai 
respons terhadap serangkaian pertanyaan yang ditanyakan padanya

Selain itu, ketika menyurvei atau berinteraksi dengan anak-anak atau remaja, penting untuk 
memahami segala batasan atau persyaratan hukum yang harus dipertimbangkan. Apakah ada 
cara khusus untuk mendapatkan persetujuan dari seorang anak? Apa peran yang dimainkan orang 
tua dalam memberikan data tentang anak? Apa yang harus dilakukan dengan berbeda ketika seorang 
anak sendirian atau tidak ditemani? Hak anak-anak untuk berpartisipasi dalam upaya pengumpulan 
data telah dibahas tetapi harus selalu dievaluasi berdasarkan prinsip “jangan membahayakan (do no 
harm)”. Apakah ada risiko bawaan yang mungkin dialami anak-anak jika mereka berpartisipasi dalam 
pengumpulan data? Bagaimana Anda dapat memastikan keterlibatan anak yang aman dan bermakna?

Indikator kemungkinan terjadinya perdagangan orang khusus untuk anak-anak dan remaja

Anak-anak yang telah diperdagangkan mungkin:

Tidak memiliki akses ke orang tua atau wali mereka

Terlihat terintimidasi dan berperilaku dengan cara yang tidak sesuai dengan perilaku khas 
anak-anak seusia mereka

Memiliki sedikit teman seusianya

Tidak memiliki akses ke pendidikan

Tidak punya waktu untuk bermain

Hidup terpisah dari anak-anak lain dan di tempat tinggal yang di bawah standar

Makan terpisah dari anggota lain dari “keluarga”
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Diberi hanya sisa makanan untuk dimakan

Terlibat dalam pekerjaan yang tidak cocok untuk anak-anak

Melakukan perjalanan tanpa ditemani oleh orang dewasa

Bepergian dalam kelompok orang yang bukan saudara

Berikut ini mungkin juga menunjukkan bahwa anak-anak telah diperdagangkan:

Adanya pakaian ukuran anak yang biasanya dikenakan untuk melakukan pekerjaan manual atau 
pekerjaan seks

Adanya mainan, tempat tidur, dan pakaian anak-anak di tempat-tempat yang tidak pantas sep-
erti rumah bordil atau pabrik

Pernyataan yang dibuat oleh orang dewasa bahwa orang tersebut “menemukan” seorang anak 
yang tidak didampingi

Temuan anak-anak yang tidak didampingi yang memegang nomor telepon untuk memanggil 
taksi
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Lampiran 4: Memilih Alat Database

Penggunaan Manfaat

Google Docs/Google 
Drive

Microsoft Access 

Manajemen Dokumen / 
Penyimpanan / Berbagi dokumen

Database relasional

Gratis/ Biaya Rendah

Memungkinkan Anda untuk 
mengakses file dari mana saja 
dengan masuk ke akun Anda 

Memungkinkan Anda 
menetapkan persyaratan 
tertentu dalam berbagi data

Mudah dicari 

Beberapa pengguna dapat 
mengerjakan dokumen yang 
sama

Termasuk dalam Microsoft 
Office Business atau Premium; 
biaya rendah

Lam
piran 4: M

em
ilih 

A
lat D

atabase

asis data atau pada umumnya dikenal dengan istilah dalam bahasa inggris Database pada 
dasarnya adalah lemari arsip digital dan merupakan elemen kunci dari sistem data Anda. 
idealnya, database membuat banyak elemen pekerjaan Anda lebih mudah, terutamaD

ketika mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami dan melaporkan pekerjaan Anda. 
Secara historis, ini dapat berarti menarik arsip atau dokumen digital (file) kasus tentang klien tertentu 
dari file kertas Anda; menggunakan data digital memungkinkan Anda melakukan pencarian untuk 
mengidentifikasi misalnya tentang apakah ada beberapa korban berasal dari wilayah geografis yang 
sama. 

Bidang data yang disarankan dalam buku kerja dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam salah satu 
sistem yang terdaftar di bawah ini (atau sistem yang lain). Yang paling penting adalah tentang 
pemahaman bersama tentang setiap bidang atau variabel data dan, idealnya terdapat daftar pilihan 
yang bersama atau setidaknya serupa. Daftar berikut ini berasal dari platform yang paling umum 
digunakan sebagaimana yang diidentifikasi oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
indonesia.



22

Dapat mengimpor / 
menghubungkan ke data 
yang disimpan di tempat lain

Terintegrasi dengan produk 
Microsoft lainnya seperti 
Word dan Excel

Memungkinkan Anda untuk 
melacak, mengelompokkan, 
memetakan, dan 
memanipulasi data

Mudah untuk mengekspor data 
ke alat dan database lain

Memungkinkan Anda untuk 
mencari, mengatur, dan 
melacak data klien

Sudah dibangun dan dirancang 
untuk perdagangan orang 
dalam konteks Asia Tenggara

Berbiaya rendah / ada yang 
tanpa biaya

Menciptakan akses untuk 
komunitas pembelajaran yang 
terdiri dari para pengguna

Tersedia dalam berbagai 
bahasa

Mendapatkan dukungan 
pemasangan awal (set up) dan 
pelatihan dari Liberty Shared

Keamanan data dan kontrol 
akses yang mendalam

Perolehan manfaat dari 
pemutakhiran dan 
pengembangan dari 
komunitas praktik

Microsoft Excel

Victim Case 
Management 
System (VCMS- 
Sistem Manajemen 
Kasus Korban) 

Program Spreadsheet 

Pelanggan CRM (Customer 
Relationship Management- 
Manajemen Hubungan Konsumen) 
dengan pengaturan khusus yang 
berbasis di Salesforce
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Salesforce 

Airtable

CRM

Campuran antara Spreadsheet dan 
Database

Terdapat harga dan 
dukungan khusus untuk LSM; 
Organisasi Nirlaba baru bisa 
mendapatkan 10 lisensi gratis 
edisi Enterprise (Usaha)

Memungkinkan organisasi 
untuk memupuk hubungan 
jangka panjang dengan 
konstituen dari klien dan 
penerima manfaat hingga 
donor dan pendukung

Membantu Anda 
mengumpulkan pandangan 
yang akurat dan terpadu 
dari setiap interaksi 
dengan klien, pendukung, 
anggota, penyandang dana, 
sukarelawan, dan afiliasi

Dapat meningkatkan 
jangkauan, melacak layanan, 
program, dan kampanye. 

Dapat digunakan untuk 
manajemen kasus korban, 
manajemen hotline, 
penggalangan dana, 
manajemen kontak, dan 
keterlibatan masyarakat.

Digunakan oleh Polaris, Liberty 
Shared, Hagar, A21, Unseen

Menarik (drag) dan menaruh 
(drop) file 

Bisa menambah bidang atau 
variabel data khusus 

Kemampuan untuk
berkolaborasi dengan 
banyak staf / tim



24

Dapat disesuaikan tetapi 
menyediakan banyak contoh 
bagaimana cara menggunakan 
Airtable (templat, kalender, 
dll.)

Baik Anda menggunakan perangkat lunak gratis atau berbayar, akan selalu ada tarik menarik antara 
kenyamanan dan keamanan, dan Anda harus menemukan keseimbangan yang paling masuk akal bagi 
tim Anda. Misalnya, perangkat lunak gratis mungkin kurang dapat disesuaikan atau dapat dikenakan 
perubahan, pembaharuan atau revisi yang mungkin tidak Anda pilih atau inginkan. Sedangkan 
produk berbayar memberi Anda lebih banyak kendali dan kemampuan untuk menyesuaikan alat 
tersebut dengan kebutuhan spesifik Anda. Perangkat lunak berbayar bisa jadi sangat murah dan ada 
berbagai alat manajemen kasus dan alat-alat lainnya yang sudah tersedia dan dapat disesuaikan agar 
berfungsi dengan baik dalam konteks anti-perdagangan orang. Perangkat lunak berbayar mungkin 
memiliki kontrol keamanan dan privasi yang lebih diperkuat yang menjaga keamanan data Anda, 
namun banyak alat gratis juga memiliki fungsi-fungsi ini. Salah satu tantangan utama seputar entri 
dan pemeliharaan data adalah waktu, jadi Anda menginginkan sistem yang intuitif, mudah digunakan, 
dan memiliki antarmuka yang masuk akal bagi tim Anda.

Selain pertanyaan tentang kepemilikan data, poin tentang kegunaan sangat lah penting untuk 
diingat jika Anda meminta bantuan dari pihak luar untuk merancang database baru. Kontraktor 
mungkin lebih berfokus pada teknologi yang paling mutakhir dari pada mempertimbangkan tentang 
apa yang paling praktis untuk penggunaan sehari-hari atau perihal keamanan data. Anda juga ingin 
memastikan bahwa seseorang yang berada di dalam organisasi mengetahui bagaimana melakukan 
perubahan yang diperlukan, dan / atau memecahkan masalah yang mungkin timbul saat menggunakan 
perangkat lunak (software) tersebut. Bila Anda harus memperkerjakan konsultan atau lembaga luar 
setiap kali Anda perlu melakukan perubahan atau menambahkan sesuatu yang baru, cara kerja seperti 
ini bisa jadi terlalu mahal.

Membangun satu database yang memenuhi kebutuhan dan spesifikasi unik untuk berbagai jenis komu-
nitas anti-perdagangan orang akan sangat menantang. Tidak menjadi tantangan apabila kita berada 
pada sistem yang persis sama, namun, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan stan-
dardisasi definisi dan komparabilitas lintas sistem - pada dasarnya interoperabilitas.
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Berikut adalah beberapa pertanyaan yang harus Anda telaah ketika Anda hendak membangun 
database baru atau memperbarui sistem yang ada:

Pertanyaan dasar

Seperti apa proses entri data saat ini? Di mana titik-titik kesulitannya? Apa yang bisa kita 
lakukan? Apa yang bisa kita tidak lakukan? 

Apakah proses entri data dapat dikelola oleh tim Anda? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 
Apakah mudah diakses? Apakah semua staf yang relevan dilatih tentang cara melakukannya 
dengan benar? 

Apakah data tersedia untuk tim Anda kapan saja dan dari lokasi mana pun di mana mereka 
mungkin perlu akses? Apakah sistemnya berbasis cloud? Apakah layanan cloud itu 
menawarkan akses dari ponsel? 

Apakah kecepatan sistem dapat dikelola dengan peralatan dan layanan internet yang ada? 

Bisakah database menangani jumlah volume data yang Anda rencanakan untuk dikelola? 

Jika sistem ini berbasis web, dapatkah ia diakses offline jika internet tidak berfungsi? 

Jika sistem ini berbasis web, seberapa sering catatan akan dimutakhirkan dan disimpan? 
Apakah ada fungsi simpan otomatis? 

Apakah mudah untuk menambah, menghapus, atau mengubah bidang atau variabel data di lain 
waktu? Dapatkah Anda membedakan antara entri yang diverifikasi dan lengkap dibandingkan 
entri yang masih merupakan perkiraan atau perlu ditinjau? 

Apakah database itu menawarkan fitur keamanan yang memadai? 

Apakah akses ke database mudah diberikan dan dicabut ketika terjadi pergantian staf? 

Seberapa sering dan ke lokasi mana data akan diunduh sebagai cadangan (back up) atau untuk 
keperluan arsip? 

Apakah sistem itu menawarkan berbagai jenis entri data, seperti teks bentuk bebas (freeform 
text), kotak centang, menu tarik-turun (drop down menu), dll.?
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Berikut adalah saran pertanyaan tambahan untuk mengakomodasi kebutuhan lanjutan 
yang lebih canggih

Dapatkah Anda menetapkan beberapa tingkat izin untuk siapa yang dapat melihat / 
mengedit / menghapus berbagai jenis data?
Misalnya, untuk organisasi di mana pekerja sosial, pengacara, dan penyelidik menangani kasus 
yang sama, memastikan bahwa izin dapat diatur sehingga hanya staf yang relevan yang 
melihat informasi yang sesuai dengan kebutuhan kerjanya (seperti modus operandi atau catatan 
medis) sangat penting untuk melindungi privasi korban.

Apakah sistem tersebut dapat dengan mudah membuat katalog hubungan antar catatan
Misalnya, dapatkah beberapa pelaku terhubung ke kasus yang sama atau dapatkah pekerja sosial 
di beberapa organisasi dihubungkan dengan catatan klien? Hal ini sering menjadi 
komponen penting dari fungsionalitas sistem data apa pun.

Bisakah data dimasukkan ke dalam catatan yang sama secara bersamaan oleh beberapa 
pengguna?

Apakah proses ekstraksi data dari sistem memenuhi kebutuhan Anda? Apakah ada operasi  
internal untuk menghasilkan laporan dan memvisualisasikan data? Bisakah data diunduh 
dalam format yang sesuai, seperti file .csv? Bisakah grafik dari dasbor diunduh dalam 
format yang sesuai (.png atau .pdf)?

Fitur apa yang dapat diintegrasikan untuk meningkatkan akurasi poin data geografis?
Misalnya, beberapa sistem, termasuk VCMS, memungkinkan pengguna untuk menjatuhkan pin 
(drop pin- seperti yang Anda lakukan pada aplikasi peta smartphone) untuk mengidentifikasi 
lokasi penting. Anda juga dapat mencari tahu apabila menu tarik-turun dapat dibuat secara 
hierarkis dengan cara tertentu sehingga pilihannya berubah saat Anda mengurutkan informasi 
dari tingkat nasional sampai ke desa. 

Bisakah file elektronik (seperti file dokumen dan gambar) dilampirkan ke catatan di 
database?
Misalnya, memastikan agar dokumen yang terkait dengan proses pengadilan atau gambar bukti 
dapat diunggah dan dikaitkan dengan kasus perdagangan orang tertentu.
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Sebagaimana ditekankan di bagian lain dalam pedoman ini, salah satu cara untuk memastikan data 
yang bersih dan akurat adalah dengan membatasi opsi yang tersedia untuk bidang atau variabel data 
tertentu kepada pilihan yang masuk akal. Misalnya, jika kita mengumpulkan data tentang industri 
untuk suatu kasus kerja paksa, kita mungkin ingin memiliki serangkaian pilihan terbatas, seperti 
pekerjaan rumah tangga, garmen, produksi minyak sawit, seks komersial, perikanan, dll. Daftar pilihan 
(pick list) dalam bentuk  drop-down adalah cara yang efektif untuk mengategorikan data. Praktik 
terbaik adalah selalu memiliki opsi “Lainnya” dan bidang tambahan tempat Anda dapat memasukkan 
teks bentuk bebas untuk mengakomodasi entri yang tidak umum.

Setelah Anda memutuskan daftar opsi, Anda dapat membuat daftar drop-down menggunakan alat 
Validasi Data (Data Validation) atau cukup menggunakan tombol cepat atau quick keys (“Option” / “Alt” 
+ panah bawah) untuk menelusuri daftar opsi yang tersedia ini dan tekan “Enter” untuk memilih yang 
Anda inginkan.

Alat Validasi Data juga dapat berguna dalam membatasi rentang opsi untuk bidang atau variabel data 
yang diberikan. Misalnya, jika Anda merekam usia, Anda dapat membatasi bidang untuk menerima 
jawaban dalam bentuk bilangan bulat antara 0 dan 100. Anda juga dapat menggunakan opsi Pesan 
input (Input Message) di sini untuk memberikan petunjuk (prompt) kepada mereka yang melakukan 
entri data yang menjelaskan fungsi dan rentang data sel tertentu.

Demikian pula, jika Anda perlu memasukkan data yang sama ke beberapa sel, alih-alih hanya menyalin 
dan menempel (copy-paste), Anda dapat menggunakan opsi Ctrl + klik untuk memilih semua sel yang 
relevan, ketik data Anda di sel terakhir yang Anda pilih dan kemudian tekan Ctrl+ Enter . Data akan 
dimasukkan di semua sel yang dipilih.

Terakhir, jika ada nilai atau value yang sering Anda masukkan panjang atau rumit, Anda dapat 
menggunakan fungsi AutoCorrect untuk membantu Anda. Misalnya, jika Anda sering memasukkan 
nama Anda di database, Anda dapat mengatur agar Anda hanya cukup mengetik inisial Anda dan 
Autocorrect akan mengubahnya menjadi nama lengkap Anda secara otomatis.

organisasi mungkin menggunakan versi yang berbeda dari perangkat lunak ini dan dari jenis komputer 
yang berbeda, kami menawarkan daftar ringkasan dari beberapa fungsi dasar Excel yang mungkin 
berguna buat Anda. Kami juga menyarankan Anda untuk melakukan pencarian di internet untuk 
informasi lebih lanjut, yang bisa juga didapati dari berbagai tutorial video gratis yang tersedia di 
YouTube, agar anda mendapatkan panduan lebih detail yang berkaitan dengan pekerjaan Anda.

Lampiran 5: Fungsi Excel

Batasi opsi Anda

Lam
piran 5: 

Fungsi Excel

eskipun Excel mungkin tidak terasa seperti “database,” namun ia sebenarnya sangat 
berguna untuk menyimpan dan menganalisis data. Excel dapat menyediakan banyak 
alat dan fungsi untuk memudahkan entri dan pemrosesan data. Mengingat bahwa tiap M
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Masukkan data dengan benar

Entri data dapat memakan waktu dan membutuhkan tingkat fokus tertentu untuk memastikannya 
dilakukan secara akurat. Menggunakan Formulir Entri Data (Data Entry Forms) di Excel dapat 
membantu mengurangi Sebagian beban Anda. Pada dasarnya, hal ini berarti setiap entri menjadi 
formulirnya sendiri, bukan hanya baris teks yang panjang. Pengaturannya akan sedikit berbeda 
berdasarkan versi Excel dan jenis komputer Anda, jadi yang terbaik adalah mencari proses yang paling 
tepat untuk Anda. 

Salah satu manfaat Excel adalah Anda bisa menggunakannya untuk menggabungkan berbagai sumber 
dan tipe data. Jika Anda mengimpor sejumlah besar data dari sumber luar, yang terbaik adalah tidak 
hanya memotong dan menempelkan data itu ke dalam satu lembar, tetapi gunakan opsi Ambil Data 
Eksternal (Get External Data) di bawah tab Data dan pilih opsi terbaik. 

Fungsi Excel yang sering diabaikan adalah opsi untuk membuat database berbicara kepada Anda. ini 
bisa sangat berguna jika Anda mengubah banyak informasi dari PDF atau catatan tulisan tangan 
menjadi spreadsheet. Fungsi Speak Cells on Enter akan membaca setiap entri saat Anda masuk. 
Praktik yang baik untuk mencatat tanggal dan waktu entri data sehingga siapa pun yang bekerja di 
lembar tertentu mengetahui tentang yang mana data yang paling mutakhir dan apa yang mungkin perlu 
diperbarui. Cara mudah untuk melakukannya adalah menggunakan tombol cepat untuk 
memasukkan data dan waktu saat ini:

Juga, jika Anda bekerja dalam spreadsheet yang dibuat oleh orang lain yang mencakup data numerik, 
akan sangat membantu untuk mengenali fungsi-fungsi dalam spreadsheet tersebut dengan 
menggunakan fungsi Tunjukkan Rumus (Show Formulas) untuk lebih memahami jenis analisis apa yang 
mungkin telah dilakukan pada data.

Jika Anda mengimpor data yang menggunakan huruf kapital dengan cara yang berbeda dari dataset 
Anda, Anda dapat menggunakan rumus UPPER, LOWER, dan PROPER untuk mengubah teks menjadi 
semua huruf besar, huruf kecil, atau huruf besar hanya untuk huruf pertama dari setiap kata.

Windows: tekan Ctrl+; (titik-koma), tekan Space, lalu tekan Ctrl+Shift+; (titik-ko-
ma).

Mac: tekan Control+; (titik-koma), laku tekan Space, dan tekan       + ; (titik-koma)
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Anda dapat dengan cepat menghitung statistik deskriptif dasar di Excel. Ada ratusan fungsi yang 
tersedia. Berikut ini adalah tabel yang sangat mendasar, yang akan kami gunakan untuk menunjukkan 
beberapa fungsi statistik yang paling umum:

Fungsi Pencarian 

Statistik Deskriptif

ID (A)  
1 23 
2 18 
3 37 
4 45 
5 21 
6 22 
7 21 
8 35 
9 29 
10 22 
11 17 
12 21 
13 25 
14 33 
15 30 

Usia (B)

Selain fungsi pencarian Ctrl + F, ada opsi untuk melakukan “pencarian tidak jelas” atau “vague search,”  
yang berarti mencari teks yang mungkin tidak sama persis, tetapi mirip. Anda bisa menggunakan 
tombol ? (mengganti satu karakter) dan * (menggantikan satu atau lebih karakter) untuk mengganti 
karakter yang tidak dikenal, seperti jika Anda tidak yakin ejaan yang tepat dari nama atau tempat.
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Memahami satu titik data dalam satu set

Untuk menghitung usia rata-rata saat seseorang diperdagangkan, gunakan fungsi  
Rata-Rata atau AVERAGE.
fx= AVERAGE(B2:B16) = 26.6

TRIMMEAN menghitung rata-rata yang diambil dengan mengecualikan persentase poin 
data tertinggi dan terendah dari kumpulan data atau data set. Anda harus menggunakan 
fungsi ini jika Anda ingin mengecualikan data pencilan (outlier) dari analisis Anda. Anda 
harus memilih rentang nilai untuk analisis (array) dan persentase yang ingin Anda 
kecualikan, misalnya  20% atau 0,2).
fx= TRiMMEAN(B2:B16, 0.2) = 25.92

Gunakan AVERAGEIF ke rata-rata sel memberikan kriteria tertentu, seperti usia rata-rata 
semua korban dewasa.
fx =AVERAGEIF(B2:B16, “>17”) = 27.2857143

Untuk menemukan median (atau angka tengah), gunakan fungsi MEDIAN.
fx = MEDiAN(B2:B16) = 23

Untuk menemukan nomor yang paling sering muncul, gunakan fungsi MODE.

Untuk menemukan nilai minimum, gunakan fungsi MIN.
fx =MiN(B2:B16) = 17

Demikian pula, menggunakan fungsi SMALL, Anda dapat menentukan nilai terkecil kedua 
(atau ketiga, keempat, dll.). 

Untuk menemukan nilai maksimum, gunakan fungsi MAX.
fx =MAX(B2:B16) = 45

Demikian pula, menggunakan fungsi LARGE, Anda dapat menentukan nilai terbesar 
kedua (atau ketiga, keempat, dll.).

Fungsi PERCENTRANK dapat memberi tahu Anda di mana posisi suatu titik data terkait 
dengan set data lengkap. Perhitungan di bawah ini memberi tahu kita bahwa orang 
berusia 25 tahun yang dijelaskan oleh ID 13 (baris 14) berada dalam persentil ke-57 
berdasarkan usia mereka.
fx=PERCENTRANK(B2:B16, B14) = .57
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umber daya di bawah ini memberikan pengertian tentang keragaman pendekatan dan alat 
yang tersedia untuk mendukung identifikasi korban perdagangan orang. Panduan ini  
bermanfaat bagi organisasi yang bekerja untuk mengembangkan atau mengubah sistem S

identifikasi internal mereka atau membangun sistem pengumpulan data yang secara sistematis 
mengumpulkan informasi tentang indikator atau pola kriminal. Untuk masing-masing, kami telah 
menyertakan deskripsi dan / atau contoh kriteria yang digunakan.

Lampiran 6: Contoh-Contoh Pedoman 
dan Alat Identifikasi Korban 

Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Saksi 
Dan / Atau Korban Dalam Menangani Kejahatan 
Perdagangan Orang, IOM Indonesia (2017)

Lam
piran 6: 

Contoh-Contoh
Pedom

an dan A
lat

 Identifi
kasi Korban

kondisi kehidupan orang tersebut tidak manusiawi dan / atau direndahkan 

orang tersebut di bawah kendali / sangat bergantung pada orang lain 

paspor atau dokumen perjalanan atau identitas lain orang tersebut mungkin telah ditahan

orang tersebut menjadi sasaran ancaman atau penggunaan kekerasan 

orang tersebut dalam situasi yang tidak pantas untuk usianya 

Pedoman untuk penegakan hukum ini menyoroti bahwa kadang-kadang korban TPPO sering tidak 
mengidentifikasi diri mereka sebagai korban, mereka mungkin enggan untuk berbicara kepada aparat 
atau pihak berwenang lainnya karena ketakutan atau ketidakpercayaan. Pedoman ini berisi daftar 
indikator umum untuk mengidentifikasi situasi potensial perdagangan orang.

orang tersebut dipaksa / ditekan untuk masuk atau tetap dalam suatu situasi 

orang tersebut dibohongi tentang sifat / lokasi suatu situasi 

hari atau jam kerja orang itu berlebihan 

orang tersebut tidak menerima gaji atau hanya menerima sebagian kecil dari jumlah total 
yang seharusnya diterima

indikator umum utama: 

indikator lainnya: 
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orang tersebut menerima makanan berkualitas buruk / berstandar rendah dan 
menunjukkan tanda-tanda kurang gizi 

orang tersebut tidak memiliki ruang pribadi, atau ruang pribadi tidak memadai 

orang tersebut terkurung atau tidak diperbolehkan melakukan interaksi sosial dan / atau 
tidak pernah meninggalkan rumah tanpa majikan mereka 

orang tersebut dihina, dianiaya, diancam, dikenakan kekerasan, dan / atau diserang 

orang tersebut membayar biaya rekrutmen 

orang tersebut di bawah umur 

orang tersebut tidak dapat menolak melayani klien, melakukan tindakan seksual tertentu 
atau melakukan hubungan seks tanpa kondom 

orang tersebut tidak menerima uang langsung dari klien, atau hanya menerima sebagian 
kecil dari biaya yang dibayarkan oleh klien kepada majikan atau perantara 

orang tersebut yang dipaksa / ditekan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jenis 
kontrasepsi tertentu 

orang tersebut di bawah umur

orang tersebut tinggal dalam satu kelompok di tempat yang sama di mana mereka bekerja 
dan jarang sekali meninggalkan tempat itu atau malah tidak pernah sama sekali

orang tersebut tinggal di tempat yang reyot, tidak layak, seperti bangunan pertanian atau 
industri 

orang tersebut tidak berpakaian secara memadai untuk pekerjaan yang mereka lakukan. 
Misalnya, mereka mungkin kekurangan peralatan pelindung atau pakaian hangat 

orang tersebut tidak memiliki kontrak kerja dan tidak memiliki akses pada penghasilan 
mereka 

orang tersebut tidak memiliki pelatihan dasar dan lisensi profesional 

indikator perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual: 

indikator perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja:

indikator perdagangan untuk tujuan perbudakan rumah tangga:
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U.S. Department of Health and Human Services, Adult 
Human Trafficking Screening Tool and Guide - Departemen 
Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan A.S., Alat dan 
Panduan Penyaringan Perdagangan Orang Dewasa (2018)

Kadang-kadang kebohongan digunakan untuk menipu orang agar menerima pekerjaan yang tidak 
ada, dan mereka terjebak dalam pekerjaan atau situasi yang tidak pernah mereka inginkan. Pernah-
kah Anda mengalami ini, atau apakah Anda berada dalam situasi di mana Anda berpikir hal  ini bisa 
terjadi? 

Kadang-kadang orang berupaya membayar seseorang yang menyediakan transportasi, tempat 
tinggal, uang, atau hal lain yang mereka perlukan. Orang yang mereka utangi mungkin 
mengharuskan mereka melakukan sesuatu jika mereka kesulitan membayar hutang tersebut. Per-
nahkah Anda mengalami ini, atau apakah Anda berada dalam situasi di mana Anda berpikir hal ini 
bisa terjadi? 

Ya Tidak Menolak untuk Menjawab Tidak Tahu

Ya Tidak Menolak untuk Menjawab Tidak Tahu

uang tunai atau ‘hadiah’ lainnya dibayarkan kepada pihak ketiga untuk mewujudkan 
perkawinan tersebut 

kontrak  perkawinan dinegosiasikan oleh orang-orang selain pihak yang menikah dan / 
atau tanpa keterlibatan atau kesepakatan mereka 

orang tersebut telah melakukan / akan melakukan tes keperawanan 

kerabat orang tersebut memaksa menikahkan

orang tersebut menunjukkan tanda-tanda depresi, melukai diri sendiri, isolasi sosial atau 
penyalahgunaan zat 

ada tanda-tanda perselisihan keluarga, kekerasan atau pelecehan 

orang tersebut di bawah umur

indikator perdagangan orang untuk tujuan perkawinan paksa, perbudakan budak atau perkawinan 
anak  
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https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/otip/adult_human_trafficking_screen-
ing_tool_and_guide.pdf

Vera Institute for Justice, Screening for Human 
Trafficking: Guidelines for Administering the Trafficking 
Victim Identification Tool – Vera Institute for Justice, 
Melacak Perdagangan Manusia: Panduan Penggunaan Alat 
Identifikasi Perdagangan Manusia (2014)

Kadang-kadang orang melakukan pekerjaan yang tidak adil, tidak aman, atau bahkan berbahaya 
atau tetap dalam situasi berbahaya karena jika tidak, seseorang mungkin menyakiti mereka atau 
seseorang yang mereka cintai. Pernahkah Anda mengalami ini, atau apakah Anda berada dalam 
situasi di mana Anda berpikir hal ini bisa terjadi? 

Ya Tidak Menolak untuk Menjawab Tidak Tahu

Selengkapnya lihat alat dan panduan ini (dalam bahasa inggris) di 

Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa Anda meninggalkan negara Anda?

Di negara mana Anda tinggal selama minimal 3 bulan sebelum Anda datang ke A.S.?

Untuk menemukan pekerjaan 

Untuk bergabung dengan keluarga 

Untuk bergabung dengan pasangan romantis (pasangan/ pacar) 

Untuk menghindari pelecehan oleh keluarga atau orang lain yang Anda kenal 

Untuk menghindari konflik / kekerasan / penganiayaan

Lainnya
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Selengkapnya lihat alat dan panduan ini (dalam bahasa inggris) di 
https://storage.googleapis.com/vera-web-assets/downloads/Publications/
out-of-the-shadows-identification-of-victims-of-human-trafficking/legacy_downloads/
human-trafficking-identification-tool-and-user-guidelines.pdf

Ya Tidak

Ya Tidak

Kurang dari 1 tahun 

1 tahun 

2 tahun 

3 tahun 

4 tahun 

5 hingga 10 tahun 

Lebih dari 10 tahun

Pada tahun berapa kedatangan terakhir Anda ke AS? 

Jika Anda tidak tahu persis kapan Anda tiba di A.S., dapatkan Anda menjawab berapa lama 
Anda telah berada di sini? 

Apakah ada yang mengatur perjalanan Anda ke A.S.? 

Apakah orang atau orang yang mengatur perjalanan Anda menekan Anda untuk melakukan ses-
uatu (misalnya, apakah ada yang meminta Anda untuk membawa sesuatu melintasi perbatasan)? 

Apakah Anda harus melakukan sesuatu agar mereka mau membantu Anda? 

(Jika Ya)  Apa yang harus Anda lakukan?

(Jika Ya) Bisakah Anda memberi tahu saya siapa? Apa yang mereka lakukan?
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Kondisi eksploitasi 

Orang tersebut:

https://www.westcoastcc.org/cse-it/

WestCoast Children’s Clinic Commercial Sexual 
Exploitation Identification Tool- WestCoast Children 
Clinic (CSE-IT) - Alat Identifikasi  Eksploitasi Seksual 
Komersial (2015)

IOM TACT Project Main Indicators for Identification of 
Victims of Trafficking -  Proyek TACT IOM, Indikator 
Utama untuk Mengidentifikasi Korban Perdagangan 
Orang(2016)

Alat Identifikasi Eksploitasi Seksual Komersial WestCoast (CSE-IT) dirancang untuk meningkatkan 
identifikasi dini anak-anak yang dieksploitasi secara seksual secara komersial. CSE-IT sesuai 
untuk digunakan oleh penyedia layanan mana pun yang mendampingi remaja, termasuk pekerja 
kesejahteraan anak, petugas lembaga pemasyarakatan, dokter kesehatan mental, dan pihak 
penanggap pertama dalam keadaan darurat termasuk polisi. Alat ini dikembangkan dengan masukan 
lebih dari 100 orang penyintas dan penyedia layanan dan telah divalidasi dengan data dari proyek pilot 
selama 15 bulan untuk memastikan bahwa alat itu secara akurat mengidentifikasi remaja yang 
memiliki indikator eksploitasi yang jelas. Alat ini tersedia untuk diunduh di sini (hanya dalam bahasa 
inggris): 

telah ditawari pekerjaan di negara tujuan 

telah dijanjikan gaji yang menarik dan / atau kondisi kerja 

bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang 

belum ada hari libur 

tidak menerima atau hanya menerima sedikit pembayaran 

menderita pemotongan gaji yang tidak proporsional untuk membayar sewa tempat 
tinggal, pakaian, makanan, dll

kehilangan akses ke perawatan kesehatan
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http://iomfrance.org/sites/default/files/Projet%20TACT-%20Main%20Trafficking%20
indicators.pdf

https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf

UNODC Human Trafficking Indicators - Indikator 
Perdagangan Manusia UNODC

belum menandatangani kontrak kerja, atau belum menerima salinan kontraknya sendiri 
tampaknya menderita cedera fisik akibat penggunaan cara-cara pemaksaan

Selengkapnya lihat alat dan panduan ini (dalam bahasa inggris) di 

Selengkapnya lihat alat dan panduan ini (dalam bahasa inggris) di 

PERBUDAKAN DOMESTiK 
Orang-orang yang telah diperdagangkan untuk tujuan perbudakan domestik dapat:

Tinggal bersama satu keluarga 

Tidak makan bersama anggota keluarga tersebut 

Tidak memiliki ruang pribadi 

Tidur di ruang bersama atau di tempat yang tidak layak 

Dilaporkan hilang oleh majikan mereka meskipun mereka masih tinggal di rumah majikan 
mereka

Tidak pernah atau jarang meninggalkan rumah 

Tidak pernah meninggalkan rumah tanpa majikan mereka 

Diberi makan sisa makanan saja 

Menjadi sasaran penghinaan, penyalahgunaan, ancaman atau kekerasan
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Selengkapnya lihat alat dan panduan ini (dalam bahasa inggris) di 

IOM TACT Project Screening Interview Form, Proyek 
TACT IOM, Formulir Wawancara Penyaringan (2016)

http://iomfrance.org//sites/default/files/TACT-%20Screening%20Interview%20Form.
pdf

Menurut orang tersebut, kegiatan apa yang ia akan lakukan setelah kedatangan di tujuan akhir (tun-
jukkan beberapa pilihan jika perlu)? 

Pekerjaan pertanian 

Prostitusi

Mengemis 

Kerja di Restoran dan Hotel 

Perawatan Anak 

Belajar 

Pekerjaan Rumah Tangga 

Perdagangan Jalanan Kecil 

Pekerjaan Konstruksi 

Pekerjaan Pabrik (harap sebutkan) 

Sektor transportasi 

Aktivitas kriminal tingkat 
rendah Lainnya / Tidak Menjawab/ Tidak Tahu
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Selengkapnya lihat alat dan panduan ini (dalam bahasa inggris) di 

Liberty Asia Victim Identification Toolkit – Liberty 
Asia, Alat Identifikasi Korban (2016)

https://static1.squarespace.com/static/53038dd2e4b0f8636b5fa8c3/t/
5747ca714c2f85be64f0473f/1464322756170/toolkit+version+20160526+hq.pdf

Pihak ketiga mengatur dokumen perjalanan dan pekerjaan. 

Biaya dan / atau suku bunga yang dibebankan oleh perekrut berlebihan. 

Orang tersebut memiliki hutang dan keluarga dan / atau orang-orang yang dicintai di negara 
asal telah menjamin pembayaran kembali hutang-hutang tersebut. 

informasi yang salah, tidak akurat, atau menyesatkan diberikan oleh perekrut atau oleh 
pemberi kerja kepada individu tersebut. ini termasuk jenis pekerjaan, lokasi atau majikan. 

Orang tersebut tertipu tentang penyatuan kembali keluarga. 

individu ditipu melalui janji pernikahan atau adopsi. 

Daftar Periksa 1: Memastikan skenario perdagangan orang - indikator Perekrutan 
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Lampiran 7: Templat (Format Standar) 
Perjanjian Berbagi Data

Lam
piran 7: Tem

pat
 (Form

at Standar) 
Perjanjian B

erbagai D
ata
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emplat berikut dikembangkan berdasarkan kerangka kerja Center for Evaluation Impact’s 
Advocacy Strategy Framework (dalam bahasa inggris)  (https://www.evaluationinnovation.
org/wp-content/uploads/2015/03/Adocacy-Strategy-Framework.pdf)  and Learning for 

Action’s Advocacy Evaluation Mini-Toolkit: Tips and Tools for Busy Organizations – dokumen yang 
dikeluarkan Learning for Action  yang berjudul: Alat Ringkas untuk Evaluasi Advokasi: Kiat dan Alat 
untuk Organisasi yang Sibuk (https://www.betterevaluation.org/en/resources/toolkit/advocacy_
evaluation_mini-toolkit).

Lampiran 8: Ubah Data Anda Menjadi 
Kampanye Advokasi yang Efektif

T

Lam
piran 8:U

bah D
ata 

A
nda M

enjadi
 K

am
panye A

dvokasi
yang Efektif

Latihan ini akan memakan waktu sekitar tiga jam dan akan menghasilkan dokumen hidup yang dapat 
berfungsi untuk memandu Anda selama kampanye advokasi Anda. Ketika Anda menerapkan kampanye 
advokasi Anda, penting untuk kembali ke dokumen ini untuk mencatat pemutakhiran dan perubahan 
yang perlu untuk atau telah dilakukan. Juga, pastikan untuk mencatat ketika Anda telah mencapai 
tujuan-tujuan penting seiring jalannya waktu.

Pikirkan dampak Anda sebagai pernyataan misi untuk Komunitas Praktik Anda - apa perubahan 
besar yang ingin Anda capai melalui kampanye advokasi ini? ingatlah dampak itu saat Anda 
menetapkan tujuan untuk kampanye ini, meskipun dampak dan sasaran itu adalah dua hal yang 
berbeda.

Tulis dampak yang Anda maksudkan di sini:

1. Tentukan Dampak yang ingin Anda Ciptakan

Templat Kampanye Advokasi
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Pemutakhiran dampak yang ingin Anda ciptakan:

Apa sasaran-sasaran spesifik Anda? Apa lini masa atau jangka waktu yang Anda telah 
tetapkan?
Dengan kata lain, bagaimana Anda akan menciptakan dampak ini?

Penilaian Masalah
Siapa yang terpengaruh? Bagaimana mereka terpengaruh? Bagaimana mereka akan dibantu oleh solusi yang Anda per-
timbangkan?

Upaya advokasi yang berhasil membutuhkan pemahaman yang kuat tentang masalah kebijakan 
dan lanskap politik yang ingin Anda pengaruhi. Luangkan waktu untuk menilai pemahaman Anda 
tentang:

2. Memahami isu Anda
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Penilaian Kebijakan
Apa yang salah dengan kebijakan saat ini? Apakah ada opsi kebijakan yang lebih baik? Apakah legislator (apakah itu 
DPR atau DPRD) saat ini memperdebatkan kebijakan atau RUU atau rancangan Peraturan Daerah yang relevan? 
Apakah masalah Anda menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan para pemimpin politik? Apakah solusi kebija-
kan Anda memiliki peluang yang masuk akal untuk diadopsi?

Pemetaan Lanskap
Bagaimana tujuan advokasi Anda sesuai dengan lanskap perdebatan kebijakan saat ini? Siapa pemain kuat yang dapat 
membantu mewujudkan perubahan ini atau siapa yang mungkin akan mencoba untuk menghalanginya? Apakah 
organisasi lain menangani masalah yang sama atau terkait? Apakah mereka mendukung solusi Anda atau mengusulkan 
ide tandingan? Apa hasil dari upaya masa lalu - oleh organisasi Anda sendiri maupun pihak lainnya - yang layak untuk 
dikembangkan?
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Dengan menggunakan kerangka kerja ini, tentukan taktik / strategi apa yang akan Anda gunakan 
untuk mencapai tujuan Anda. Anda dapat memilih lebih dari satu.

Pengembangan Kapasitas Advokasi Menggunakan dukungan keuangan, pelatihan, 
pembinaan, atau pendampingan untuk meningkatkan kemampuan organisasi atau kelompok 
untuk memimpin, beradaptasi, mengelola, dan secara teknis mengimplementasikan strategi 
advokasi.

Pengembangan Tokoh Pendukung atau Champion Development Merekrut orang-orang 
terkenal untuk mengadopsi suatu masalah dan secara terbuka mendukungnya.

Koalisi yang Lebih Kuat Menyatukan suara-suara advokasi dengan menyatukan individu, 
kelompok, atau organisasi yang memiliki pemahaman atau sikap yang sama dengan 
organisasi Anda tentang masalah atau tujuan tertentu.

Komunikasi dan Penetapan Pesan Mengirimkan informasi ke khalayak target untuk 
memengaruhi bagaimana suatu masalah disajikan, dibahas, atau dirasakan.

Mobilisasi Komunitas Menciptakan atau membangun landasan dukungan berbasis komuni-
tas untuk suatu masalah atau posisi.

Pengorganisasian Masyarakat Bekerja dengan orang-orang di komunitas untuk 
mengembangkan kapasitas untuk melakukan advokasi mereka sendiri.

Program Percontohan Menerapkan proposal kebijakan dalam skala kecil di satu atau 
beberapa tempat untuk menunjukkan cara kerjanya.

Pendidikan Influencer3 Memberitahu orang-orang yang berpengaruh terutama di arena 
kebijakan tentang suatu masalah atau posisi, dan tentang dukungan yang luas atau 
bersemangat tentang isu tersebut dalam masyarakat.

Pengembangan Kepemimpinan Meningkatkan kapasitas (melalui pelatihan, pembinaan, 
atau pendampingan) individu untuk memimpin orang lain untuk mengambil tindakan dalam 
mendukung suatu masalah atau posisi.

Litigasi Menggunakan sistem peradilan untuk memajukan atau mewujudkan suatu kebijakan 
atau mengubahnya dengan cara mengajukan gugatan, gugatan perdata, atau taktik advokasi 
hukum lainnya.

Advokasi Media Menjalin hubungan baik dan melemparkan gagasan kepada media cetak, 
siar, maupun elektronik untuk mendapatkan sorotan tentang isu-isu dengan khalayak 
tertentu yang ditargetkan. 

3. Tentukan taktik Anda 

Influencer adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan orang lain; dalam konteks masa kini umumnya merujuk kepada mereka yang mampu 
mempengaruhi arah diskursus, pendapat atau pilihan khalayak umum terutama melalui media sosial. 

3
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Model Legislasi atau Usulan Rancangan Undang- Undang atau Peraturan Mengembangkan 
kebijakan tertentu (dan bahasa kebijakan yang diusulkan) tentang suatu isu atau masalah 
yang harus ditangani

Penelitian dan Analisis Kebijakan Secara sistematis menyelidiki tentang suatu isu atau 
masalah agar dapat mengenal dan mengartikannya dengan lebih baik atau mengidentifikasi 
pemecahan masalah yang mungkin dilakukan.

Pendidikan Pembuat Keputusan Berbicara dengan para pembuat keputusan atau calon 
pemimpin pemerintahan atau legislator (di tingkat nasional atau daerah) tentang suatu isu 
atau posisi dan tentang dukungan yang luas dan bersemangat tentang hal tersebut di tengah 
masyarakat.

Kampanye Kehendak Publik Komunikasi (secara langsung, melalui media atau sosial media, 
dll.) untuk meningkatkan kehendak politik para pembuat kebijakan guna mengambil tindakan 
guna mendukung suatu isu atau proposal kebijakan.

Kampanye Kesadaran Publik Komunikasi dengan masyarakat guna meningkatkan kesadaran 
dan pemahaman mereka tentang keberadaan suatu masalah atau agar mereka mengenal 
proposal kebijakan yang sedang diajukan.

Pendidikan Publik Memberitahukan kepada masyarakat (atau beberapa segmen dalam 
masyarakat) tentang suatu isu atau posisi dan tentang dukungan yang meluas dan 
bersemangat untuk hal tersebut.

Forum Publik Pertemuan kelompok atau diskusi yang terbuka untuk publik dan membantu 
untuk membuat advokasi kasus tentang suatu isu

Jajak Pendapat Publik  Melakukan survei masyarakat melalui telepon atau secara daring 
(online) untuk mengumpulkan data untuk digunakan dalam pesan-pesan advokasi.

Jelaskan taktik Anda secara rinci di sini:
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Pemutakhiran taktik Anda:

Pesan apa yang ingin Anda kirim ke audiens Anda? Apa media terbaik untuk itu?

Memahami khalayak atau audiens yang menjadi target pesan Anda adalah sangat penting.
Tentukan siapa yang secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap keputusan 
yang memengaruhi tujuan Anda. Semakin tepat Anda mendefinisikan audiens target Anda, 
semakin baik.

Centang satu atau beberapa kotak di bawah ini untuk menunjukkan audiens Anda.

Pejabat terpilih

Calon untuk jabatan publik

Administrator publik

Masyarakat umum / pemilih

Donor

Sektor bisnis / swasta

Media

Pemimpin komunitas atau tokoh 
masyarakat

Pengadilan

4. Siapa Audiens Anda?
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informasi termutakhir tentang audiens target Anda:

Tuliskan khalayak yang merupakan target spesifik Anda di sini dan tentukan bagaimana Anda 
akan menjangkau mereka dengan pesan Anda:

Memahami lingkungan operasi kita adalah komponen kunci keberhasilan, apakah itu pemilihan 
umum yang akan datang atau bencana alam yang baru-baru ini terjadi. Juga, mengetahui calon 
mitra, pesaing, dan lawan apa yang dapat memengaruhi pekerjaan Anda adalah penting. Mengakui 
faktor-faktor ini dan mencari tahu cara terbaik untuk memetakan dan menangani mereka dapat 
berkontribusi pada keberhasilan strategi Anda.

Centang satu atau lebih kotak di bawah ini untuk menunjukkan faktor kontekstual yang relevan 
dengan kampanye Anda.

iklim politik

iklim sosial

iklim ekonomi

Masalah yang saling bersaing

Pengalaman sebelumnya 
dengan bidang masalah ini

Aktor yang bersaing atau menentang

Faktor risiko lainnya

5. Tentukan Lingkungan Kerja Anda
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Tulis faktor-faktor kontekstual spesifik yang relevan dengan kampanye Anda di sini:

Bagaimana Anda bisa menggunakan faktor-faktor ini untuk keuntungan Anda?

Faktor-faktor apa yang mungkin menimbulkan risiko bagi keberhasilan kampanye atau bagi 
individu yang terlibat, baik dalam hal keselamatan fisik atau kerusakan reputasi? Bagaimana 
risiko ini dapat dikurangi?
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informasi termutakhir tentang faktor-faktor kontekstual:

input dan kapasitas apa yang Anda miliki?

Setiap organisasi membawa kekuatan unik ke dalam Komunitas Praktik ini. Tentu saja, selalu ada 
sumber daya tambahan yang dibutuhkan. Di sini, kami akan menentukan sumber daya apa yang 
diperlukan untuk berhasil melaksanakan kampanye advokasi kami dan mencapai tujuan kami.
 
Centang satu atau beberapa kotak di bawah ini untuk menunjukkan masukan atau input dan kapa-
sitas yang diperlukan untuk kampanye Anda.

Pendanaan

Keterampilan

Visibilitas

Waktu

Reputasi

Hubungan / kemitraan

Kepegawaian dan kepemimpinan

infrastruktur (peralatan dan sistem)

Pengumpulan data

Pesan dan materi penjangkauan

6. Sumber Daya
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Bagaimana Anda memperoleh / mengakses sumber daya itu?

informasi dan perubahan mutakhir tentang input dan kapasitas Anda:

Data spesifik apa yang Anda perlukan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan 
mengevaluasi strategi Anda?
Apakah data ini sudah ada atau perlu dikumpulkan? Siapa yang memiliki data atau dapat mengumpulkannya? 

Sumber daya tambahan apa yang dibutuhkan?
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Saat Anda melakukan kampanye, mungkin Anda beranggapan bahwa Anda hanya perlu melacak 
hasil akhirnya, tetapi sebenarnya pelacakan kemajuan dan hasil Anda selama proses berjalan juga 
sama pentingnya. Beberapa manfaat melacak aktivitas Anda meliputi:

Anda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang upaya yang perlu Anda 
lakukan untuk mencapai tujuan Anda.

Pelacakan setiap langkah kegiatan Anda akan membantu Anda untuk berkomunikasi secara 
konkret dengan pendukung dan mitra Anda tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk 
kampanye advokasi yang sukses.

Melacak aktivitas Anda adalah langkah pertama dalam memahami kegiatan advokasi mana 
yang paling berhasil, dan dalam keadaan bagaimana keberhasilan itu dicapai. ini adalah 
umpan balik yang penting untuk strategi advokasi Anda yang sedang berlangsung.

7. Pelacakan Kegiatan

Catat kegiatan-kegiatan utama organisasi Anda di sini

Kegiatan:
Tanggal:
Lokasi:
Aktor yang terlibat:
 
Sumber daya yang digunakan:
 
Hasil:

Kegiatan:
Tanggal:
Lokasi:
Aktor yang terlibat:
 
Sumber daya yang digunakan:
 
Hasil:
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Centang satu atau lebih kotak di bawah ini untuk menunjukan tolak ukur kapasitas yang saat ini
Anda coba:

Mampu diukur Akan dapat
dicapai

Bersangkutan Terikat Waktu

SM A R TS M

Kegiatan:
Tanggal:
Lokasi:
Aktor yang terlibat:
 
Sumber daya yang digunakan:
 
Hasil:

Penting di awal untuk menentukan bagaimana Anda akan mengukur kemajuan menuju pencapaian 
sasaran-sasaran Anda. Tolak ukur akan memberi tahu Anda apakah Anda sedang mengalami 
kemajuan dan membantu menunjukkan jika Anda keluar jalur. Pastikan untuk memilih tolak ukur 
yang dapat diukur dan bermakna untuk kampanye Anda. Cobalah untuk mengartikulasikan tolak 
ukur yang

8. Mengukur Kemajuan

Sumber pendanaan tambahan

Meningkatkan visibilitas / pengakuan organisasi

Kolaborasi yang efektif

Peningkatan staf, keterampilan, dan infrastruktur

Memperkuat kemitraan

Pertumbuhan basis dukungan
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Jika relevan, pertimbangkan untuk menetapkan sistem peringkat untuk pengetahuan dan 
pemahaman tentang suatu isu yang akan diukur secara berkala selama periode kampanye. Hal ini 
akan memberi Anda cara kuantitatif untuk mengukur kemajuan. Misalnya, jika kampanye berfokus 
pada kesadaran publik, Anda dapat mengukur perubahan dalam persepsi publik sebagai berikut: 

Misalnya, jika kampanye berfokus pada kesadaran publik, Anda dapat mengukur perubahan dalam persepsi publik 
sebagai berikut: 

1= Target audiens tidak mengetahui atau memahami proposal / solusi 
2 = Minoritas kecil di audiens target mengetahui atau memahami proposal / solusi 
3 = Minoritas besar di audiens target mengetahui atau memahami proposal / solusi 
4 = Minoritas  mengetahui atau memahami proposal / solusi, tetapi mereka yang melakukannya adalah 
        konstituen kunci 
5 = Mayoritas mengetahui atau memahami proposal / solusi, tetapi jumlah orang-orang dalam kelompok ini dari 
       konstituen kunci tidak cukup
6 = Mayoritas mengetahui atau memahami proposal / solusi dan banyak di antara mereka yang termasuk dalam 
       konstituen utama 
7 = Mayoritas besar mengetahui atau memahami proposal / solusi dan banyak di antara kelompok mayoritas  
       tersebut yang berasal dari konstituen utama 

Skala serupa dapat dikembangkan untuk target-target lain, seperti kesediaan politisi tertentu untuk bertindak, 
perubahan pada basis dukungan, visibilitas organisasi di masyarakat, liputan media tentang masalah ini, kapasitas 
organisasi, dll.

Tulis tolak ukur kebijakan spesifik Anda di sini:

Kemajuan atau informasi termutakhir tentang tolak ukur kebijakan:
Gunakan bagian ini untuk mencatat kemajuan Anda saat ini dalam mencapai tolak ukur yang Anda tetapkan. Jika Anda 
belum mencapai suatu tolak ukur, pertimbangkan untuk menambahkan beberapa catatan yang membahas alasannya 
- dan apa yang Anda lakukan atau rencanakan untuk dilakukan secara berbeda.
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Centang satu atau beberapa kotak di bawah ini untuk menunjukkan tolak ukur kebijakan mana yang 
saat ini Anda berusaha untuk capai:

Skala serupa dapat dikembangkan untuk target lain, seperti kesediaan politisi tertentu untuk bertindak, perubahan pada 
basis dukungan, visibilitas organisasi di masyarakat, liputan media tentang masalah ini, kapasitas organisasi, dll.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran

Membangun ulang kerangka suatu permasalahan

Influencer / tokoh pendukung atau champions 
baru

Meningkatnya pemahaman 

Kehendak publik yang meningkat

Tulis tolak ukur kebijakan spesifik Anda di sini:

Kemajuan atau informasi termutakhir tentang tolak ukur kebijakan:
Gunakan bagian ini untuk mencatat kemajuan Anda saat ini dalam mencapai tolak ukur yang Anda tetapkan. Jika Anda 
belum mencapai suatu tolak ukur, pertimbangkan untuk menambahkan beberapa catatan yang membahas alasannya 
- dan apa yang Anda lakukan atau rencanakan untuk dilakukan secara berbeda.
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Lihat dokumen lengkapnya di sini (dalam bahasa inggris):

Lampiran 9: Pedoman Penggunaan 
Citra Perdagangan Orang

http://ethicalstorytelling.com/wp-content/uploads/2017/09/Guidance-Note-on-Use-
of-Victims-Images_final.pdf

Lam
piran 9: Pedom

an 
Penggunaan Citra 

Perdagangan O
rang

atatan yang dihasilkan oleh mitra Freedom Collaborative ini memiliki panduan 
yang sangat berguna bagi organisasi untuk merancang praktik-praktik kuat yang 
menghormati hak-hak korban sambil memperkuat kisah mereka. Suara dan pengalaman 

para korban dan penyintas adalah kunci keberhasilan gerakan ini, tetapi kisah mereka harus 
selalu dibagikan dengan persetujuan yang berdasarkan informasi yang memadai (informed 
consent) dan dengan penuh hormat.

T
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