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A slave-free world, where everyone is
equally valued, respected and able to
flourish.
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Untuk menghentikan perbudakan modern

Untuk memberdayakan dan memperluas
kesempatan kerja bagi masyarakat setempat,
khususnya pemuda-pemudi berpendidikan di
negara-negara berkembang. 
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Dunia yang bebas dari perbudakan – di
mana semua orang dihargai, dihormati,
dan mendapat kesempatan untuk
berkembang secara setara



Humanity Research Consultancy (HRC) adalah lembaga sosial yang menyediakan jasa ahli
investigasi rantai pasokan, pelatihan, dan layanan konsultasi untuk instansi pemerintah, LSM, dan
korporasi. Wawasan berbasis penemuan lokal HRC memberdayakan pembuat kebijakan untuk
mengakhiri kerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan manusia, secara global. HRC
menghubungkan klien dengan kelompok ahli yang berasal lebih dari 50 negara. HRC memiliki
spesialisasi dalam perumusan masukan yang sensitif dengan konteks budaya lokal, investigasi

yang bernuansa lapangan, dan penelitian.

Periode pelaporan: September 2019 hingga September 2021.

Humanity Research Consultancy adalah perusahaan yang teregistrasi di Inggris. Nomor registrasi
perusahaan 12195368
Hak Cipta milik Humanity Research Consultancy
– seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

HRC didukung oleh:
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Kesetaraan
 

Keadilan
 

Kolaborasi
 

Keberlanjutan
 

Kami bekerja untuk menciptakan dunia yang
lebih setara dan adil bagi seluruh manusia.

Kami tidak tidak memiliki keberpihakan
untuk kelompok tertentu sebab kami
bekerja untuk memastikan terciptanya

keadilan bagi seluruh manusia, khususnya
bagi kelompok yang paling rentan dan

termarginalisasi.
 

Kami adalah lembaga konsultansi global
dan percaya akan kekuatan kolaborasi dan
membangun sinergi untuk menghapuskan

perbudakan modern.

Kami ingin membentuk dampak positif yang
bertahan lama bagi berbagai ragam
komunitas melalui pekerjaan kami.

Nilai Kami
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HRC secara resmi teregistrasi dalam
Lembaga Perusahaan Inggris

September 2019

Situs daring HRC dibuat

Januari 2020

HRC mulai bekerja dengan
International Labor Rights Forum
(ILFR) untuk menyusun laporan
diagnostik (Maret–Juni)

Maret 2020

Posisi ditawarkan dalam program
ASPECT SUCCESS

Maret 2020

Mulai bekerja dengan Institute of
Development Studies (IDS) untuk
memahami strategi reintegrasi bagi
penyintas perdagangan manusia

Juni 2020

Mulai bekerja dengan FairSquare untuk
Five Migration Corridor Projects

Juni 2020

Program pelatihan pertama HRC
diluncurkan (sesi pertama dijalankan)

September 2020
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Melanjutkan kolaborasi dengan Global
Labor Justice - International Labor Rights
Forum (GLJ-ILRF) dalam the Seafood
Campaign Consultant untuk mendukung
kampanye Seafood Workers’ Rights
Campaign di Taiwan (Juli - November)

Juli 2021

Mulai bekerja dengan British Institute of
International and Comparative Law
(BIICL) dalam Determinant of Human
Trafficking Project untuk Bahrain (Mei -
Agustus)

Maret 2021

Mulai bekerja dengan IDS untuk proyek
identifikasi korban perdagangan manusia
di Bangladesh, Kamboja, dan Taiwan

Maret 2021

Mulai bekerja dengan Global Labor
Justice - International Labor Rights Forum
(GLJ-ILRF) dalam the Seafood Campaign
Consultant untuk mendukung Kampanye
Hak-hak Perkerja Perikanan (Seafood
Workers’ Rights Campaign) di Taiwan
(Februari - Juni)

Februari 2021
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Mulai melakukan rekrutmen untuk HRC
Pool of Consultants (Kumpulan
Konsultan)

Januari 2021

Mulai bekerja dengan Plan International
dalam proyek SAFE Seas untuk
memetakan rantai pasokan tenaga kerja
nelayan Indonesia diatas kapal milik
Tiongkok, Korea, dan Taiwan

Januari 2021



Pesan dari Direktur Kami

HRC sudah berusia dua tahun! 

Pada musim panas tahun 2018, saya
terinspirasi oleh iman saya untuk
mendirikan sebuah lembaga konsultasi
yang inovatif. Pada tahun 2021, kita
disini dengan Laporan Hasil pertama
HRC. Saya sangat bersyukur dengan
kepercayaan dan dukungan yang telah
kami terima. Seluruhnya telah menjadi
perjalanan yang luar biasa. 

Pada September 2019, HRC secara
resmi teregistrasi di Inggris. Misi kita
jelas, yaitu untuk menghentikan
perbudakan melalui penyediaan jasa
konsultasi kepada para pembuat
kebijakan. Untuk mewujudkannya, kami
hendak melatih dan menyediakan
kesempatan kerja bagi tenaga
profesional yang berasal dari komunitas
lokal tempat kami melakukan penelitian.

Dimulai dari peluncuran program pelatihan
perdana di tahun 2019, kami berhasil
menarik tenaga profesional muda dari
seluruh dunia untuk bergabung dengan
program pelatihan kami. Pada akhir
September 2021, kami memiliki Kumpulan
Konsultan yang berasal lebih dari 50 negara
– khususnya dari negara yang memiliki
masalah perbudakan modern paling serius
dan membutuhkan solusi penyelesaian
secepatnya.
 
Walaupun dihadapkan dengan tantangan
pandemi COVID-19, HRC terus menarik
klien dan meningkatkan visibilitas maupun
reputasi yang dimilikinya. Sebagai contoh,
kami telah membantu klien kami dalam
memahami bagaimana mendukung
penyintas perdagangan manusia yang
hendak kembali ke Kamboja dan
Bangladesh; menemukan penyebab
perdagangan manusia di Bahrain; dan
menyusun strategi advokasi untuk
menyuarakan hak-hak pekerja di industri
perikanan Taiwan.

Kita menghubungkan komunitas,
mengembangkan keterampilan meneliti
para peneliti lokal kami, menciptakan
dialog dengan pejabat pemerintah, dan
memberikan pelatihan ke berbagai
pemangku kepentingan. Walaupun tidak
mudah untuk menerjemahkan dampak dari
riset kualitatif dan konsultansi kami dalam
bentuk angka, kami berusaha sekeras yang
kami bisa untuk mengukur dan menayangkan
hasil kerja tersebut dalam laporan ini
sebagai landasan dasar kami bertumbuh di
masa yang akan datang.

Mina Chiang, Director
Humanity Research Consultancy
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Pencapaian
2019 – 2021

 11 kali muncul
di media 32 kesempatan

kerja berbayar
bagi konsultan

 

28 konsultan dari 25
negara yang bergabung

secara resmi dengan Pool
of Consultants (Kumpulan

Konsultan) milik HRC,
dengan kemampuan

untuk mencapai
konsultan dari 50+

negara
 

Memproduksi
8 laporan 

Berdonasi ke 6
lembaga amal 

24 pertemuan
dengan pejabat

pemerintah

Bekerjasama
dengan 23

LSM

66 publikasi
edukasional/adv
okasi dibagikan

di LinkedIn

900+ pengikut
di media sosial
kami (LinkedIn)

26 bahasa yang
digunakan oleh
tim konsultan

HRC

79 penyintas dan
200+ pemangku

kepentingan
yang relevan

telah
diwawancarai
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Mengukur Perkembangan Kami
Di HRC, kita telah merumuskan tujuan-tujuan terarah
dan terukur yang membantu kami mengukur
capaian kami dan menunjukkan dampak sosial yang
dihasilkan dari pekerjaan yang telah kami lakukan.
Laporan ini membantu kami untuk mengutarakan
pekerjaan kami kepada pemangku kepentingan
secara efektif. Kami yakin dengan mengukur
capaian kami, kami telah menunjukkan transparansi
dan akuntabilitas terhadap pekerjaan yang kami
lakukan.

Hubungan kami dengan berbagai pemerintah
nasional untuk memengaruhi penyusunan kebijakan
dan undang-undang yang berkaitan dengan upaya
menghapuskan perbudakan modern bersamaan
dengan upaya kami untuk menjamin rantai pasokan
yang bersih dan etis, telah mengurangi
kemungkinan seseorang untuk diperbudak dalam
rantai pasok barang konsumsi.

Dalam dua tahun kebelakang, HRC telah berhasil
meningkatkan hubungan yang dimilikinya dengan
para tenaga profesional muda dari negara-negara
berkembang untuk mengembangkan keterampilan
analisis konsultansi dan memperdalam pemahaman
mengenai perbudakan modern dalam tingkat
global. Dengan membangun jejaring konsultan,
kami telah memperluas kesempatan kerja
profesional bagi tenaga profesional muda dari
negara-negara berkembang. Mengukur
perkembangan dan pencapaian kami telah
memungkinkan terciptanya perubahan yang
sistemik dan berkelanjutan, serta menghasilkan
kredibilitas yang baik terhadap berbagai pemangku
kepentingan. Melihat pencapaian ini telah
mendorong kami untuk terus melakukan hal yang
lebih baik setiap harinya, untuk menciptakan dunia
yang bebas dari perbudakan dan eksploitasi.

Bagaimana kami mengukur capaian kami?

Jumlah undang-undang
pemerintahan yang

diubah atau disesuaikan
untuk menghentikan

perbudakan modern.
 

Jumlah kebijakan
perusahaan yang

direvisi untuk
menjamin rantai

pasokan yang bersih.

Jumlah tenaga
profesional muda dari
negara berkembang

yang berhasil
mengembangkan

keterampilan analisis
konsultansi.

Jumlah tenaga
profesional muda dari
negara berkembang

yang berhasil
memperoleh

pengalaman konsultansi
profesional.

 

Mengurangi
kemungkinan bagi
seseorang untuk

diperbudak dalam
rantai pasokan barang

konsumsi.
 

Memperluas
kesempatan kerja
profesional bagi

tenaga profesional
muda di negara
berkembang.
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Selayang Pandang: Perkerjaan Kami

Humanity Research Consultancy (HRC) adalah
lembaga sosial yang menyediakan jasa konsultasi,
penyelidikan rantai pasokan, dan pelatihan bagi
instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan
perusahaan. Masukan HRC yang berbasis pengamatan
lokal, memberdayakan penyusun kebijakan untuk
mengakhiri kerja paksa, perbudakan modern, dan
perdagangan manusia secara global.

Layanan kami telah membantu pemerintah untuk
menyusun kebijakan berbasis data untuk menghentikan
perbudakan modern dan praktik-praktik lain yang
berkaitan. Melalui upaya kami, kami memungkinkan
perusahaan swasta dalam menjamin rantai pasokan
mereka terbebas dari pelanggaran ekstrem hak asasi
manusia (HAM).

Walaupun perbudakan modern secara umum lazim di
negara berkembang, para peneliti yang melakukan
penelitian justru datang dari negara-negara Barat –
yang umumnya tidak memiliki kemampuan bahasa dan
pemahaman kultural setempat. Keterlibatan tenaga
ahli dari masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam
perjuangan melawan perbudakan modern. HRC
bekerja untuk memecahkan permasalahan perbudakan
untuk instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dan
organisasi non-pemerintah dengan memprioritaskan
peran dari masyarakat lokal.
 
Dalam dua tahun terakhir, HRC telah bertemu dengan
orang-orang yang menjadi korban maupun penyintas
dari perbudakan modern. Orang-orang tersebut
sangat ingin melarikan diri dari oknum yang telah
mengeksploitasinya. Melalui proyek penelitian
lapangan, kami telah berhasil memengaruhi
penetapan kebijakan utama yang mampu membantu
korban (termasuk orang-orang yang berpotensi
menjadi korban) dan penyintas perbudakan modern. 

Contohnya, kami telah memaparkan temuan kami
dalam proyek reintegrasi ke pemerintah
Bangladesh dan menerima respons positif yang
menjanjikan. Pemerintah Bangladesh juga berjanji
akan mengimplementasikan sepuluh rekomendasi
yang kami berikan melalui proyek integrasi
tersebut (unduh dan baca laporannya disini).

Bergerak sebagai lembaga sosial, HRC
mendapatkan pemasukan dari aktivitas dana
usaha yang dimiliki dan memiliki tekad untuk
memberikan setengah dari kelebihan
pemasukan untuk membantu misi-misi sosial.

Kami berterima kasih untuk para pendukung
kami – individu, donor, mitra, maupun
organisasi lain yang juga telah berkontribusi
terhadap upaya menghentikan perbudakan
modern di seluruh penjuru dunia. Kami
bersyukur untuk mereka yang bekerja dengan
kami, memungkinkan kita untuk mengumpulkan
pemahaman berbasis lokal untuk dampak sosial
berskala global, serta meneruskan harapan bagi
kelompok paling rentan dalam masyarakat kita.

HRC Laporan Hasil 2019-21

Berdiri bersama kami dan penyusun kebijakan visioner lainnya untuk
mengakhiri perbudakan modern dan penganiayaan ekstrim dalam rantai

pasokan dan masyarakat, secara global.
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https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/16486/Survivors%20Perspective%20Report.pdf?mc_cid=56858a9bcc&mc_eid=96ce13ad78


Kami sangat percaya bahwa upaya gabungan
dari konsumen, pemerintah, dan perusahaan
dapat menghentikan perbudakan modern, kerja
paksa, dan eksploitasi dalam rantai pasokan.
Kami terus mendorong semua orang untuk
mendidik diri masing-masing mengenai isu
perbudakan modern dan memahami bagaimana,
dimana, dan mengapa perbudakan modern
dapat terjadi. Mengingat upaya tersebut, kami
juga menyusun rangkuman bahan ajar pertama
kami mengenai perbudakan modern untuk para
konsultan kami dan menerima respons positif dan
konstruktif dari mereka.

Di HRC, kami sangat percaya untuk mewujudkan
dunia yang adil dan setara, dibutuhkan upaya-
upaya untuk menghapuskan segala bentuk
diskriminasi dan segala bentuk lain dari
kesenjangan. Melalui pekerjaan ini, kami
berusaha menjunjung tinggi keinginan untuk hidup
dan bertindak bersama, bersatu dalam
perbedaan dan keragaman, untuk membangun
perdamaian dunia yang berkelanjutan,
bersolidaritas dan harmoni.

Segala bukti menunjukkan bahwa saat ini
pekerjaan kami dibutuhkan lebih dari kapanpun,
khususnya sejak merebaknya pandemi COVID-
19. Oleh karena itu, silahkan terus membaca
laporan ini – terus terinspirasi oleh apa yang
kami lakukan dan ikut bersama kami dalam
melawan perbudakan modern di tahun 2021
serta tahun-tahun setelahnya.
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Kami sangat takjub dengan perjalanan yang telah
kami lalui selama dua tahun terakhir – mulai dari
meregistrasi HRC secara resmi pada September
2019, hingga melakukan pelatihan perdana kami
pada September 2020. Kami juga bangga karena
telah berhasil membentuk kumpulan konsultan,
yang terdiri dari 28 konsultan dari 25 negara.
Ditambah lagi, kami juga memiliki konsultan lain
dari sekitar 50 negara yang tidak berada dalam
kumpulan konsultan namun siap berkolaborasi
dengan kami ketika mereka dibutuhkan dalam
sebuah proyek. Kami sangat bangga karena
memiliki jejaring konsultan dari seluruh penjuru
dunia, yang masing-masing berasal dari ragam
latar belakang kebudayaan.
 
Sejak April 2021, kami telah melakukan beberapa
pertemuan virtual dengan kumpulan konsultan
kami dimana kita membagikan perkembangan
terbaru mengenai kerja kami dalam menghentikan
perbudakan modern, sekaligus mengumpulkan
informasi paling mutakhir terkait tantangan dalam
menghentikan perbudakan modern di seluruh
dunia tempat konsultan kami berada. Memahami
kedalaman dan keseriusan dari pekerjaan yang
kami lakukan, kami memastikan bahwa pertemuan
tersebut tetap diimbangi dengan sesi informal
yang diisi dengan percakapan mengenai
kehidupan sehari-hari dan diisi dengan berbagai
aktivitas yang bermanfaat.
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Perbudakan adalah pencurian – pencurian kehidupan, pencurian
pekerjaan, pencurian hak milik atau penghasilan, bahkan

pencurian anak yang mungkin dilahirkan oleh seorang budak.

—Kevin Bales (pendiri dan mantan presiden dari Free the Slaves)

https://www.azquotes.com/quote/785156?ref=slavery-freedom


Pada Agustus 2021, Mina bergabung dalam
Komite Penasihat dari Freedom Collaborative.
Freedom Collaborative adalah forum daring lintas
batas pertama untuk lembaga-lembaga yang
menyediakan layanan anti-perdagangan manusia
dan menegaskan posisinya sebagai komunitas
aktivis terbesar yang bekerja untuk mengakhiri
kerja paksa dan eksploitasi secara global.
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Komite Penasihat Freedom
Collaborative.

Anggota Dewan Rotary Action
Group Against Slavery (RAGAS)
Mina telah menjadi bagian dari anggota dewan
RAGAS sejak 2020. Rotary adalah jejaring global
dari 1.2 juta lingkungan, teman, pemimpin, dan
pemecah masalah yang melihat dunia  sebagai
tempat berkumpul dan bergerak untuk
mewujudkan perubahan berkelanjutan di seluruh
penjuru dunia.
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Seiring pengakuan terhadap keahlian HRC dalam
bidang ini, direktur kami Mina Chiang telah
diundang sebagai anggota dari beberapa
kelompok yang bertujuan untuk melawan
perbudakan modern.

Anggota Kelompok Kerja Delta
8.7 Policy Guide
Delta 8.7 bertujuan untuk membantu pembuat
kebijakan memahami " langkah-langkah efektif"
untuk menghentikan kerja paksa, perbudakan
modern, perdagangan manusia, dan tenaga kerja
di bawah umur – yang mana Negara-negara
Anggota berkomitmen untuk menyelesaikannya
pada tahun 2030 seperti yang dinyatakan dalam
SDG Target 8.7. Delta 8.7 adalah kontribusi dari
Pusat Riset Kebijakan, United Nations University
untuk Alliance 8.7.



Perbudakan Modern dari Dunia Modern

Perbudakan terjadi di seluruh dunia,
namun salah satu hambatan untuk
mengetahui sepenuhnya masalah
perbudakan adalah bahwa budak
sering tersembunyi, dan praktik
perbudakan modern sulit untuk

diungkap. Walau begitu, HRC adalah
lembaga konsultansi yang revolusioner.

Kami memprioritaskan pelatihan dan
memperkerjakan peneliti yang memiliki
pemahaman atas konteks-konteks lokal

di wilayah-wilayah penelitian kami.
Strategi ini memungkinkan kami untuk
menghasilkan temuan-temuan yang

kaya dengan wawasan lokal.
 

Global Agenda 
Target 8.7

Istilah perbudakan modern tidak memiliki definisi
universal yang diterima oleh berbagai pemangku
kepentingan. Umumnya, istilah tersebut merujuk
pada perdagangan manusia atau istilah-istilah lain
sesuai dengan konteksnya. Pada dasarnya,
perbudakan modern merujuk pada situasi
eksploitasi dimana seseorang tidak dapat
menolak maupun melarikan diri dari pemaksaan
tersebut karena adanya ancaman, kekerasan,
pemaksaan, penipuan, dan/atau penyalahgunaan
kekuasaan. Karena fleksibilitas definisi tersebut,
perbudakan modern menjadi istilah yang dapat
memayungi berbagai bentuk eksploitasi ekstrim.

Setiap hari, jutaan orang di berbagai penjuru
dunia dipaksa bekerja dalam keadaan paspor
atau gaji ditahan, anak-anak dipaksa untuk bekerja
di pertambangan dengan kondisi yang
mengenaskan, perempuan muda dipaksa untuk
menikah tanpa persetujuan dari mereka sendiri.
Orang-orang bekerja dalam kondisi yang
berbahaya, dengan ancaman kekerasan.
Semuanya terjadi untuk menghasilkan baju yang
kita pakai, makanan yang kita makan, dan barang-
barang yang kita beli. Semua jenis eksploitasi
tersebut dikelompokkan dalam istilah payung
"perbudakan modern".

Wanita dan anak perempuan lebih
beresiko dibanding pria dan anak laki-laki.
Sebanyak 71% korban perbudakan modern
adalah wanita dan anak perempuan, yang
mana sebagian besar dari korban tersebut
juga menjadi korban eksploitasi seksual
(ILO, 2017).
Anak-anak memiliki resiko lebih tinggi untuk
menjadi korban perdagangan manusia dan
perbudakan modern.
Perang dan ketidakstabilan seringkali
menyebabkan orang lebih rentan terhadap
eksploitasi dan perdagangan manusia.
Lebih lanjut, pengungsi dan korban
genosida juga memiliki resiko lebih tinggi
untuk menjadi korban perbudakan modern.
Kelompok marginal juga lebih rentan
terhadap eksploitasi – termasuk pekerja
migran, mereka yang berasal dari kasta
yang lebih rendah, dan masyarakat adat di
kawasan-kawasan terpencil.

Walaupun perbudakan modern mempengaruhi
manusia dengan berbagai latar belakang,
beberapa kelompok tertentu lebih berisiko
daripada yang lain:
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persen dari seluruh anak-
anak di dunia adalah
korban dari praktik
perbudakan modern.

25

miliar Dolar AS keuntungan
ilegal yang dihasilkan dari
perbudakan modern.

150

juta orang (di seluruh dunia)
adalah korban dari praktik
perbudakan modern.

40.3

persen dari korban perbudakan
modern adalah perempuan dan
anak perempuan.

71

Sebuah kenyataan yang pahit bahwa
hingga saat ini, masih ada laki-laki,
perempuan, dan anak-anak di seluruh
dunia yang menjadi korban dari praktik
perbudakan modern.

HRC Laporan Hasil 2019-211 5



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan
Target yang Berkaitan dengan Perbudakan

Modern 
 

Terlepas dari adanya berbagai konvensi tentang
kerja paksa dan protokol tentang perdagangan
manusia, praktik eksploitasi menyerupai
perbudakan masih terjadi dan realitas ini
mendorong perumusan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG) 8.7. Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ditetapkan dalam pertemuan Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun
2015 dan diharapkan dapat memenuhi seluruh
target yang telah ditetapkan pada tahun 2030. Tak
perlu dikatakan lagi, kita hanya memiliki kurang
dari satu dekade untuk mencapai target-target
tersebut.
Tujuan 8 bertujuan untuk mencapai 'pekerjaan layak
bagi semua orang, dan termasuk SDG 8.7 yang
bertujuan untuk mengambil ‘langkah-langkah segera
dan efektif untuk memberantas kerja paksa,
mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan
manusia, dan memastikan pelarangan dan
penghapusan praktik bisnis yang menggunakan
pekerja anak'. Pekerjaan kami selaras dengan Tujuan
8, khususnya dalam mempengaruhi pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan untuk
menghentikan perbudakan modern – seperti
pejabat pemerintah, penyusun kebijakan, dan
organisasi non-pemerintah.

HRC didirikan dengan tujuan untuk mengakhiri
perbudakan modern dan mewujudkan
tercapainya target-target dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Menghentikan
perbudakan modern berkaitan dengan target
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang
disebutkan sebagai berikut.

Target 8.8
Mellindungi hak-hak pekerja dan mendukung
lingkungan kerja yang aman bagi seluruh
pekerja, khususnya perempuan, buruh migran,
dan mereka yang berada dalam pekerjaan
yang berbahaya.

Target 8.5
Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara
penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi
seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk
kaum pemuda dan orang dengan disabilitas, dan
kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama.

Target 8.7
Segera mengambil langkah-langkah efektif untuk
memberantas kerja paksa, menghentikan
perbudakan modern dan perdagangan manusia,
serta memastikan pelarangan dan penghapusan
praktik bisnis yang menggunakan pekerja anak,
termasuk perekrutan dan pemanfaatan tentara anak,
dan pada tahun 2025 menghapuskan pekerja anak
dalam segala bentuknya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10
bermaksud untuk mengurangi ketimpangan
ekonomi di dalam dan antara negara. Dalam
dua tahun terakhir, HRC telah bekerja untuk
mencapai target keempat (tertulis di bawah)
dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10.
Melalui pekerjaan yang telah kami lakukan,
kami berusaha untuk memahami, mengurangi,
dan mencegah resiko-resiko spesifik dari
perbudakan modern dalam rantai pasokan dan
menghapus ketimpangan maupun eksploitasi
yang berlangsung dalam kehidupan sosial.

Target 10.3
Memastikan kesempatan yang sama dan
mengurangi ketimpangan pendapatan,
termasuk dengan menghapuskan undang-
undang, kebijakan, dan praktik yang
diskriminatif dan mempromosikan undang-
undang, kebijakan, dan aksi yang selaras
dengan upaya penyetaraan tersebut.
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Target 10.4
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan
fiskal, upah, dan perlindungan sosial, untuk
mencapai kesetaraan secara progresif.

Target 10.5
Memperbaiki regulasi dan mengawasi pasar
dan institusi keuangan global, dan
menguatkan implementasi dari regulasi
finansial tersebut.

Target 10.7
Memfasilitasi migrasi dan mobilitas yang
tertib, aman, teratur dan bertanggung
jawab, termasuk melalui implementasi
kebijakan migrasi yang terencana dan
terkelola dengan baik.

Perbudakan modern adalah masalah dunia
modern. Namun, kehadiran perbudakan
modern disebabkan oleh norma-norma
sosial historis dan ketimpangan global yang
tertanam dalam. Proyek yang telah kami
lakukan (ada di halaman berikutnya) telah
berkontribusi secara signifikan terhadap
pencapaian kesetaraan dan kebebasan
dunia. Berikut adalah tiga target dalam
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 yang
selaras dengan pekerjaan kami.

Target 16.1
Secara signifikan mengurangi segala bentuk
kekerasan dan penyebab kematian serupa
dimanapun.

Target 16.2
Mengakhiri pelecehan, eksploitasi,
perdagangan, dan segala bentuk kekerasan
dan penyiksaan terhadap anak.

Target 16.3
Mempromosikan penegakan hukum di
tingkat nasional dan internasional, dan
memastikan akses keadilan yang setara
untuk semua.
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Fair Square – Five Corridors Project
(Proyek Lima Koridor)

Kami mengumpulkan data untuk program Five
Corridors Project yang dilakukan oleh
FairSquare, organisasi yang teregistrasi di
Inggris. Proyek tersebut melibatkan
wawancara mendalam terhadap lebih dari 30
pemangku kepentingan, yang mencakup
pejabat pemerintahan, agensi
ketenagakerjaan, dan organisasi akar rumput
di Taiwan.

Melalui Five Corridors Project, kami
menelaah efektivitas kinerja negara-negara
untuk memastikan bahwa perekrutan warga
negara mereka yang bekerja di luar negeri,
atau perekrutan warga negara asing ke pasar
tenaga kerja domestik mereka, dilakukan
dengan cara yang melindungi hak-hak
fundamental pekerja migran.

Melalui proyek ini, kami meningkatkan
pemahaman tentang bagaimana pemerintah
dapat memperkuat mekanisme regulasi dan
penegakan hukum untuk mengatasi praktik
perekrutan yang abusif dan curang.  Hasil
proyek ini memberikan dampak positif
terhadap calon pekerja.

Proyek Kami: Dampak Pekerjaan Kami

Plan International – SAFE Seas Project

The Safe Seas Project (The Safeguarding
Against and Addressing Fishers’ Exploitation
at Sea/Perlindungan dan Penanganan
terhadap Praktik Eksploitasi Nelayan di
Perairan) adalah proyek yang dijalankan oleh
Plan International dengan tujuan untuk
memberantas kerja paksa dan perdagangan
manusia di kapal-kapal nelayan.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan
upaya penegakkan hukum untuk melawan
eksploitasi tenaga kerja dan mengurangi
konstruksi sosial yang telah memungkinkan
praktik eksploitasi di kapal-kapal nelayan
Indonesia dan Filipina.

HRC bekerja dengan Plan International
dalam penugasan konsultansi "Pemetaan
Rantai Pasok Tenaga Kerja untuk Indonesia
dan Kapal Nelayan Asing", sebagai bagian
dari Safe Seas Project.

Proyek ini mengidentifikasi titik-titik rentan
dalam rantai pasokan tenaga kerja yang
mengarah pada praktik perburuhan yang
abusive dalam kerangka peraturan hukum
yang ada di Indonesia dan di negara-negara
tujuan. Titik rentan tersebut kemudian
disalahgunakan oleh oknum-oknum dalam
proses dan mekanisme perekrutan,
pengiriman, dan penempatan.
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Global Labor Justice-International Labor
Rights Forum (GLJ-ILRF) - Konsultan
Kampanye Perikanan

Pada tahun 2014, International Labor Rights
Forum (Forum Hak Tenaga Kerja
Internasional, ILRF) membentuk Seafood
Working Group (Kelompok Kerja Perikanan,
SWG). SWG merupakan koalisi global dari
organisasi hak asasi manusia, pekerja, dan
konservasi lingkungan. Koalisi tersebut
bekerja sama untuk mengembangkan dan
mengadvokasi kebijakan pemerintah maupun
gerakan industrial yang efektif untuk
menghentikan masalah eksploitasi tenaga
kerja, penangkapan ikan ilegal, dan
penangkapan ikan berlebih dalam
perdagangan perikanan di lingkungan
internasional. 

Pada awal 2020, ILRF melakukan
pendekatan dengan HRC. Kami bergabung
untuk membantu perumusan diagnosis awal
untuk mengidentifikasi titik masuk bagi
Seafood Working Group untuk mendukung
gerakan lokal di Taiwan yang mendorong
reformasi untuk mengakhiri kerja paksa di
industri perikanan.  

Sejak saat itu, HRC telah bekerja sama
dengan Seafood Working Group untuk
mendukung pengembangan dan
implementasi strategi advokasinya dengan
LSM Taiwan.

Dalam strategi yang dikembangkan, kami
mendukung dan memperkuat LSM Taiwan
untuk terhubung dengan pemangku
kepentingan internasional yang lebih luas.
Contohnya, dengan memfasilitasi lokakarya
bulanan, kami mendukung berbagai
kelompok LSM Taiwan untuk terhubung
dengan LSM di Indonesia yang melayani
para mantan nelayan migran Indonesia yang
sebelumnya bekerja di kapal ikan Taiwan-
yang bertujuan untuk menciptakan
kolaborasi dan dialog transnasional. 
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Seafood Working Group – Penyampaian
Komentar atas Laporan Perdagangan
Manusia (TIP) 2021 

IBerkolaborasi dengan Global Labor Justice –
International Labor Rights Forum (GLJ – ILRF)
dan Greenpeace, dan atas nama Seafood
Working Group (SWG), HRC menyampaikan
laporan kepada Departemen Luar Negeri AS
mengenai peringkat Taiwan dalam Laporan
Perdagangan Manusia tahun 2021 (2021
Trafficking in Persons Report). 

Taiwan selalu mendapatkan peringkat Tingkat
1, yang merupakan peringkat tertinggi, selama
12 tahun berturut-turut; namun, banyak
investigasi dan studi penelitian telah
menunjukkan kekhawatiran bahwa ada
perdagangan manusia di industri perikanan laut
lepas Taiwan dan pemerintah Taiwan dianggap
gagal menangani dan menyelesaikan masalah
tersebut.

Dengan maksud menurunkan peringkat Taiwan
dalam Laporan Perdagangan Manusia di tahun
2021 dan mendorong pemerintah Taiwan untuk
memperbaiki perlindungan hak asasi manusia di
sektor perikanan, HRC bekerja sama dengan
LSM lokal dan internasional yang tergabung
dalam SWG, untuk menyerahkan laporan ke
Departemen Luar Negeri AS pada Maret 2021.

Walaupun Taiwan akhirnya tetap
mempertahankan Peringkat 1 pada laporan
tahun 2021, HRC, bersama dengan organisasi
mitra dari SWG menyelenggarakan konferensi
pers daring pada 8 Juli 2021 untuk menegaskan
bagaimana Departemen Luar Negeri AS telah
melewatkan kesempatan untuk mendorong
pemerintah Taiwan dalam menegakkan hak
asasi manusia dan menyelesaikan masalah
perdagangan manusia. Dihadiri oleh lebih dari
70 jurnalis, pejabat pemerintah, dan anggota
organisasi non-pemerintah, kami telah berhasil
meningkatkan kesadaran masyarakat dan
menarik perhatian instansi pemerintah di Taiwan
terhadap isu tersebut.
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British Institute of International and
Comparative Law (BIICL) – Faktor yang
Menentukan Upaya Anti-Perdagangan
Manusia untuk Bahrain

Bersama dengan British Institute of
International and Comparative Law (BIICL),
HRC menelaah factor-faktor yang
menentukan upaya anti-perdagangan manusia
di Bahrain.

Proyek ini ditujukan untuk menjawab
pertanyaan praktis yang kerap ditanyakan
oleh pendukung gerakan anti-perdagangan
manusia, yaitu "apa yang mungkin
menghasilkan perubahan positif terhadap
upaya anti-perdagangan orang?".

Dibanding hanya melihat indikator yang telah
ada, proyek ini melakukan penelitian ke
sumber empirik dan memahami pendapat ahli
maupun pemangku kepentingan yang bekerja
untuk memberantas perdagangan manusia di
tingkat nasional – termasuk legislator dan
penyedia jasa.

Proyek BIICL adalah proyek dua tahun yang
dibiayai oleh Departemen Luar Negeri
Amerika Serikat (Kantor Pengawasan dan
Pemberantasan Perdagangan Manusia). Untuk
mencapai tujuan penelitian yang disebutkan
sebelumnya, HRC melakukan serangkaian
kegiatan, termasuk serangkaian studi kasus
yang telah dijalankan oleh Konsultan Riset
Nasional di Bahrain.

Pemangku kepentingan yang dilibatkan
dalam penelitian antara lain adalah pejabat
pemerintahan, akademia, pengacara,
penyedia jasa, dan mereka yang bekerja
untuk LSM terkait dan organisasi masyarakat
sipil lainnya. Tim HRC bekerja untuk
menelaah faktor yang mampu meningkatkan
keinginan politik dan kemampuan pemerintah
nasional untuk menangani perdagangan
manusia, dan upaya-upaya yang telah
dilakukan untuk memerangi berbagai bentuk
perdagangan manusia.

Winrock International – Perspektif
Penyintas Terkait Reintegrasi Pasca-
Perdagangan Manusia

Bekerja sama dengan Proyek
Penanggulangan Perdagangan Orang Asia,
United States Agency for International
Development (USAID) dan Winrock
International, HRC melakukan proyek
penelitian "Perspektif Penyintas Terkait
Reintegrasi Pasca-Perdagangan Manusia"
bersama Institute of Development Studies
(IDS).

Dalam proyek ini, kami mendengarkan
pengalaman para penyintas perdagangan
manusia di Bangladesh dan Kamboja –
khususnya terkait perjalanan reintegrasi, yang
didasari oleh perspektif penyintas dan
menggunakan kata-kata mereka sendiri.
Proyek ini berfokus pada diskusi sekitar
reintegrasi para penyintas sebagai agen untuk
membentuk kehidupan mereka sendiri. Diskusi
tersebut menayangkan bukti dan pendapat
dari penyintas sendiri mengenai sistem
dukungan dan pendekatan yang paling efektif
untuk reintegrasi, dibanding menggunakan
perspektif penyedia jasa sebagai perspektif
eksternal.

Proyek ini telah memungkinkan kami untuk
mengembangkan pemahaman yang lebih baik
tentang agensi para penyintas sendiri –
terutama pemahaman mendalam berdasarkan
pengalaman mereka sendiri, narasi mereka
yang sarat akan makna, dan wawasan mereka
tentang seperti apa kesuksesan itu dan
bagaimana hal itu dapat dicapai.

2 0

https://www.biicl.org/index


Winrock International – Memahami
Pengalaman Proses Identifikasi Korban
untuk Penyintas Perdagangan Manusia 

Didanai oleh Winrock International, HRC
dan Institute of Development Studies (IDS)
melakukan proyek riset " Memahami
Pengalaman Proses Identifikasi Korban
untuk Penyintas Perdagangan Manusia"
yang dimulai sejak Januari 2021.

Proyek ini dirancang untuk membandingkan
tantangan dan kesempatan untuk proses
"identifikasi korban" yang lebih baik di
negara asal dan negara tujuan. Tinjauan
komparatif tersebut membandingkan sistem
anti-perdagangan manusia milik tiga negara
berbeda: Bangladesh, Kamboja, dan
Taiwan. Tim peneliti lokal telah dipilih
untuk mengumpulkan data, termasuk
dengan mengadakan wawancara dengan
informan kunci dan wawancara sejarah
kehidupan dengan penyintas perdagangan
manusia.

Dengan pengetahuan lokal dan kemampuan
berbahasa yang dimiliki oleh tim peneliti
lokal, IDS dan HRC berhasil mengumpulkan
informasi empirik bernuansa lokal yang
dapat diandalkan mengenai proses
identifikasi korban. IDS dan HRC juga
berhasil mengungkap lebih banyak
penyintas dan pekerja garis depan yang
terlibat dalam proses identifikasi korban.
Selaras dengan nilai HRC dalam
memberdayakan profesional muda lokal
dan memprioritaskan pengetahuan lokal,
kami sangat senang bekerja dengan
konsultan lokal dalam proyek penelitian ini. 
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Pada tahun 2019, Global Labour Justice -
International Labour Rights Forum (GLJ-ILRF)
dan inisiatifnya, “Seafood Working Group
(SWG)” mencari konsultan untuk
mendukung potensi ekspansi regional
mereka - untuk mendiagnosis kecocokan
dan kelayakan untuk memperluas advokasi
mereka dari Thailand ke Taiwan.

Seafood Working Group merupakan koalisi
global organisasi hak asasi manusia, buruh,
dan konservasi lingkungan yang bekerja
sama untuk mengembangkan dan
mengadvokasi kebijakan pemerintah yang
efektif dan tindakan pelaku industri untuk
menghapuskan kerja paksa dalam
perdagangan makanan hasil laut di
lingkungan internasional, termasuk 28
anggota resmi dan 60 organisasi yang
berpartisipasi.

GLJ-ILRF meminta dukungan HRC untuk
menemukan titik masuk bagi SWG dalam
industri perikanan Taiwan. HRC melanjutkan
dukungan untuk SWG dan melakukan
kolaborasi untuk melawan perbudakan
dalam industri perikanan.

Studi Kasus: Upaya Kami Menyatukan
Masyarakat Setempat dan Organisasi

Internasional

Menghasilkan 1 Laporan Perdagangan
Manusia yang diserahkan ke Departemen
Luar Negeri Amerika Serikat.
Melaksanakan 1 konferensi pers
internasional (8 Juli 2021).
Melakukan koordinasi dengan 8 organisasi
lokal di Taiwan untuk melindungi dan
mempromosikan hak-hak buruh.
Mengembangkan rancangan advokasi untuk
meningkatkan kemampuan nelayan,
mempromosikan hak-hak buruh, dan
menghentikan penangkapan ikan ilegal,
tidak terlapor, dan tidak teregulsi (IUU
fishing), danpenangkapan ikan secara
berlebihan.
Menyelenggarakan beberapa lokakarya
Solidaritas & Pertukaran Pengetahuan
secara daring antara organisasi-organisasi
hak-hak buruh di Indonesia dan Taiwan.
 

Sejauh ini, HRC telah mendukung SWG dalam:

Kami mendukung upaya SWG untuk
berinteraksi dengan organisasi lokal, juga
mendukung terbentuknya jejaring transnasional
antara organisasi lokal di masing-masing
negara – khususnya dalam merumuskan solusi
terhadap permasalahan lingkungan, sosial, dan
ketenagakerjaan. HRC akan terus mendukung
kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi-
organisai tersebut dalam menyuarakan
keadilan sosial bagi pekerja asing di industri
pangan laut. Dukungan tersebut diwujudkan
dengan menyelenggarakan lokakarya,
memberdayakan pekerja, dan merumuskan
rekomendasi kebijakan yang dapat
mewujudkan lingkungan kerja ideal.
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Publikasi yang diterbitkan oleh HRC telah menjadi sumber informasi tentang perbudakan modern dan
berbagai bentuknya (di antaranya perdagangan manusia, kerja paksa, pekerja anak, dan perdagangan
seksual). Publikasi HRC merefleksikan apa yang telah kami capai sebagai sebuah lembaga social dan
yang kita cita-citakan adalah menghentikan perbudakan modern secara global. Terlampir sebagai
berikut adalah beberapa publikasi terpilih kami (klik judul laporan untuk mengunduh dan membaca
laporan).

1. Penyiksaan Pekerja di Industri Perikanan

Taiwan dan Advokasi Lokal untuk Perubahan

Laporan ini menemukan titik masuk bagi Seafood Working
Group untuk mendukung gerakan lokal di Taiwan, khususnya
gerakan yang menuntut perubahan kebijakan dan
menghapuskan perbudakan modern dalam industri perikanan.
Laporan tersebut memuat profil industri dan tenaga kerja,
pemetaan gerakan buruh lokal beserta tuntutan masing-
masing, dan pedoman praktis untuk organisasi advokasi
internasional untuk membantu gerakan lokal.

2. Perspektif Penyintas terkait Reintegrasi

yang Sukses Pasca-Diperdagangkan

Penelitian mendalam ini dilakukan di Bangladesh dan
Kamboja dan diskusi berpusat di sekitar isu reintegrasi
penyintas sebagai agen yang mampu membentuk kehidupan
masing-masing. Dibanding hanya menggunakan pendapat
dari penyedia jasa reintegrasi, penelitian ini menyajikan bukti
dan pendapat dari para penyintas tentang sistem dukungan
dan pendekatan yang paling efektif untuk reintegrasi
perdagangan manusia.

3. Delta 8.7 Panduan Kebijakan Pasar

Panduan Kebijakan ini menyediakan artikulasi yang sangat
kredibel dan terkini tentang apa yang kita ketahui tentang
kebijakan nasional maupun global yang diperlukan untuk
mempercepat pencapaian Target 8.7. dalam format yang
berguna bagi para pemangku kebijakan. Panduan tersebut
menyediakan gambaran mengenai kebijakan yang
bermanfaat untuk mencapai Target 8.7. Panduan ini akan
membantu kita memahami "apa yang sebenarnya bermanfaat
untuk pemberantasan perbudakan modern dalam konteks
pasar?" dan akan membantu menyoroti area di mana bukti
sudah kuat dan area yang masih kurang. 

Publikasi Terpilih Kami
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5. Membersihkan Kotoran Manusia Itu

Tidak Manusiawi: Laporan tentang

Prevalensi Sistematis Kerja Paksa dalam

Bentuk Pengerukan Tinja Manual di India

Laporan ini menghadirkan perkembangan yang berkaitan
dengan praktik pengerukan tinja manual di India dalam 20
tahun terakhir (2000–2020). Melalui peninjauan terhadap
undang-undang, pemetaan pemangku kepentingan, dan
keterlibatan media, laporan ini menelisik apa yang sudah
diperbaiki dan apa yang semakin parah. Laporan ini
menegaskan pentingnya keterlibatan komunitas nasional dan
internasional untuk menghapuskan praktik pembersihan tinja
manual di India.

6. Kelompok Termarginalisasi – Selayang

Pandang Kondisi Pekerja Migran Domestik

di Taiwan

Laporan ini memaparkan kondisi pekerja migran domestik di
Taiwan dengan meninjau kebijakan dan undang-undang,
pemangku kepentingan, serta gerakan lokal yang telah
mempengaruhi dinamika kehidupan sosial pekerja migran
domestik. Laporan ini ditulis dengan tujuan untuk memahami
fakta dan statistik, kondisi lingkungan pekerjaan, dan
pemangku kepentingan yang terlibat dengan kehidupan
pekerja migran domestik di Taiwan.

4. Peran Cina dalam Pencegahan Perbudakan

Modern di Pertambangan Giok di Myanmar

Yang pertama dalam bidangnya, laporan ini menelaah
bagaimana dan mengapa aktor bisnis Cina yang terlibat
dalam rantai pasokan tambang giok memiliki pengaruh dan
dapat menekan kelompok yang terlibat untuk menghentikan
praktik perbudakan modern di Myanmar. Dengan laporan ini,
HRC mendorong Tiongkok untuk menetapkan kebijakan yang
mewajibkan uji kelayakan dalam rantai pasokan.
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Peluncuran Laman Video Cerita Kami

Pada tanggal 30 Oktober 2020, kami
meluncurkan laman edukasi dalam 'Video Stories
of Modern Slavery', dengan tujuan untuk
menggunakan konten visual dan studi kasus untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
perbudakan modern. Sejauh ini, kami telah
mengumpulkan 33 video
terbuka/dokumenter/film pendek yang
menunjukkan cerita untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat awam.

Video cerita merupakan salah satu cara yang
kuat dalam menyebarkan informasi dan
meningkatkan pemahaman seseorang (baik untuk
pemahaman setingkat pemula hingga ahli)
mengenai perbudakan modern dan berbagai
bentuk praktik serupa. Kami telah mengumpulkan
beberapa video terbaik dari seluruh penjuru
dunia, yang tidak hanya akan memberikan
pemahaman mengenai perbudakan modern
namun juga menunjukkan keragaman realitas yang
ada di sekitar kita.

Gambar dan video (konten visual) akan
memberikan dampak yang lebih mendalam
terhadap pikiran kita, memungkinkan kita
untuk mengingat dan memahami lebih baik.

Video cerita membantu kita dalam
memahami konsep kritis yang beragam
dalam durasi yang relatif pendek, khususnya
dalam dunia modern yang bergerak cepat
dan terbatas akan waktu.

Tidak hanya itu, video cerita akan memberikan
pelaku bisnis pemahaman mengenai urgensi
pertanggungjawaban dan pelaporan untuk
memastikan rantai pasokan berlangsung secara
etis untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi
manusia. 

Walaupun video cerita menampilkan realitas
kejam kehidupan yang harus dijalani oleh
sebagian besar manusia, video cerita juga
membangkitkan harapan, semangat, serta
keinginan bersama untuk menghentikan
perbudakan modern secara global.

Jika seseorang tidak memahami isu
perbudakan modern, cerita dapat menjadi
cara yang baik untuk memberikan
pemahaman dasar mengenai isu perbudakan
modern.

Mengapa kami mendorong semua orang
untuk menonton video cerita kami?
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Pelatihan Pertama Kami

Pada tanggal 19 September hingga 28
November 2020, kami menyelenggarakan
Program Pelatihan pertama dengan tema
menjadi konsultan riset dalam melawan
perbudakan modern. 

Selaras dengan tujuan HRC untuk
menyediakan kesempatan bagi peneliti
muda lokal untuk berkecimpung dalam
dunia konsultansi dengan menggunakan
kearifan lokal mereka, program dua belas
minggu ini berusaha memberdayakan
sepuluh tenaga profesional asal Asia dan
Afrika yang memiliki semangat tinggi untuk
melawan pelanggaran hak asasi manusia dan
mengembangkan karir di bidang konsultansi
hak asasi manusia. 
 

Dalam sesi terakhir, para peserta
mempresentasikan proyek mereka seputar
topik perdagangan seksual, perdagangan
manusia, dan kerja paksa. Masing-masing
dari mereka menggunakan keahlian
berbahasa ibu untuk menelaah isu
perbudakan modern di negara masing-
masing. Pelatihan yang kami lakukan
menekankan keberagaman latar belakang
dari akademia muda, dan pengetahuan dan
pengalaman lokal yang mereka miliki.
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Peserta program pelatihan kami adalah
peneliti dari Bahrain, Ethiopia, India,
Palestina, Taiwan, dan Uganda. Selain
berpartisipasi dalam sesi belajar dan diskusi,
peserta program juga diberikan proyek
kelompok sepanjang program berlangsung.
Tujuan penugasan ini adalah untuk
memberikan peserta kesempatan untuk
merasakan bagaimana seorang konsultan
riset dalam bidang pembangunan
internasional bekerja setiap harinya,
termasuk bekerja secara virtual bersama
anggota tim lain yang berasal dari berbagai
penjuru dunia dan menulis laporan
berorientasi klien.

Gambar: Program Pelatihan Pertama, September- November 2020
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Mitra Kami

Perbudakan modern dan pelanggaran hak
asasi manusia terjadi di setiap negara, dan
kolaborasi global sangat diperlukan untuk
dapat menyelesaikan kejahatan atas
kemanusiaan secara efektif. Berangkat dari
kepercayaan kita terhadap "temuan lokal,
dampak global", kami telah menjajaki
kemitraan dengan tiga organisasi lokal yang
juga berusaha menyelesaikan isu-isu di
daerah masing-masing, yaitu Taiwan,
Indonesia, dan Kenya. Kemitraan kami
bertujuan untuk membentuk sinergi,
melakukan pertukaran informasi, dan
memperkuat suara dari mitra lokal kami
untuk melindungi dan mendukung
penegakan hak asasi manusia bagi seluruh
manusia – khususnya kelompok rentan dan
termarginalisasi.

Serikat Nelayan Migran Yilan, Taiwan
(YMFU)

Dibentuk pada tahun 2013, Serikat Nelayan
Migran Yilan, Taiwan (YMFU) adalah serikat
buruh pertama yang dibentuk oleh pekerja
migran di Taiwan. Saat ini, YMFU memiliki
110 anggota asal Indonesia dan Filipina yang
bekerja dalam industri perikanan lepas
pantai. YMFU menyediakan bantuan
individual untuk pekerja migran,
menginvestigasi permasalahan kerja,
bernegoasiasi dengan para majikan,
mengajukan keluhan, dan melakukan
koordinasi terkait bantuan hukum yang
dibutuhkan oleh pekerja. Sekretaris Jenderal
dari YMFU, Allison Li-Hua Lee, dianugerahi
Pahlawan Perdagangan Manusia (Trafficking
in Persons Hero) oleh Kementerian Luar
Negeri Amerika Serikat pada 2017.

Anak Hilang Kenya

Dibentuk pada tahun 2015, Missing Child
Kenya adalah portal komunitas yang bekerja
dengan organisasi dan individu dalam sektor
perlindungan anak dan publik untuk
membantu berbagi informasi tentang anak
hilang menggunakan berbagai platform
media dan meningkatkan upaya pencarian
tanpa membebankan biaya kepada keluarga
yang terkena dampak. Hingga Februari
2021, Missing Child Kenya telah menemukan
496 anak yang hilang dan membantu
mempertemukan mereka kembali dengan
keluarganya.
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Pusat Hak Asasi Manusia,
Multikulturalisme, dan Migrasi

Dibentuk pada tahun 2017, Pusat Hak
Asasi Manusia, Multikulturalisme, dan
Migrasi (CHRM2) adalah bagian dari
Pusat strategis Universitas Jember di
Asia Tenggara untuk mempromosikan
penelitian dan kolaborasi, khususnya
di bidang hak asasi manusia,
multikulturalisme, dan migrasi
dengan disiplin serumpun.

Baru-baru ini, CHRM2 telah
menyediakan konsultansi untuk
menghapuskan praktik pernikahan
anak di Kabupaten Bondowoso sejak
tahun 2017 hingga 2019, yaitu 
 penelitian akademis terkait
pencabutan Peraturan Daerah
Jember ............; dan penelitian
tentang dampak sosial dan ekonomi
dari penerapanPeraturan Presiden
(Perpres) No. 125 Tahun 2016
Tentang Penanganan Pengungsi Dari
Luar Negeri.
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Membangun Jejaring Konsultan dari Seluruh
Belahan Dunia

Kami sangat bangga karena memiliki jejaring konsultan dari seluruh penjuru dunia. Konsultan kami
berasal dari sekitar 25 negara (kami juga memiliki konsultan di 50 negara lainnya yang tidak berada
dalam kelompok konsultan diatas, namun siap berkolaborasi ketika mereka dibutuhkan dalam sebuah
proyek). Mereka tidak hanya mencerminkan keberagaman dunia kita dalam konteks kebangsaan,
kebudayaan, atau kebahasaan saja, namun juga keberagaman dalam konteks keahlian, keterampilan,
dan pengalaman kerja.
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Albania
Argentina
Bahrain
Bangladesh
Kamboja
Kamerun
Cina
Ekuador
Etiopia
Jerman
Ghana
India
Indonesia
Italia
Kenya
Meksiko
Peru
Serbia
Afrika Selatan
Spanyol
Taiwan
Filipina
Tunisia
Ukraina
Amerika Serikat



HRC memiliki kumpulan konsultan yang
beragam. Tim kami tersusun atas tenaga
profesional muda dan ahli yang memiliki
semangat teguh dalam menghentikan
praktik perbudakan modern. Tenaga
profesional tersebut memiliki latar belakang
di bidang hubungan internasional, kajian
pembangunan, hukum internasional,
kebijakan publik, maupun bidang terkait
lainnya, dan memiliki pemahaman luas akan
isu yang berkaitan dengan perbudakan
modern di negara asal/tempat tinggal
mereka.

Kami menyelenggarakan pertemuan virtual
and kumpul-kumpul setiap bulannya dengan
tim konsultan kami yang berasal dari
berbagai negara dan kebudayaan. Dalam
satu pertemuan informal, sebuah tema
dominan yang muncul adalah tentang
keteguhan dan harapan dalam menghadapi
pandemi – yang tentunya telah
mempengaruhi setiap orang secara
berbeda-beda. Tema tersebut mendorong
kami untuk terus mencari kebenaran dan
pengetahuan untuk menghentikan
perbudakan modern secara global dan
melanjutkan asa atas perubahan sosial.

Kami membahas tema-tema diskusi yang
mampu memperkaya pengetahuan tim
konsultan kami, contohnya adalah pencurian
organ – sebuah bentuk perbudakan modern
yang kurang dipahami. Di lain waktu, kami
membahas bagaimana kecerdasan buatan
(AI) dapat mendukung pekerjaan yang kami
lakukan. Kami juga saling berbagi berita
atau kabar termutakhir dari masing-masing
negara, serta menciptakan sinergi untuk
terus bekerja keras dalam menghentikan
perbudakan modern melalui cara kami
masing-masing.

Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk
menyatukan setiap individu untuk
menciptakan sinergi, untuk belajar dari satu
sama lain, dan untuk lebih menghargai “dari
mana kita semua berasal". Kami merayakan
keberagaman dalam tim kami yang sangat
luar biasa ini.
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Sharlene Chen
Konsultan, HRC

Deeksha Sharma

Konsultan Senior, HRC

"Perjalanan saya bersama HRC sangat luar biasa
– dimulai dari Program Pelatihan hingga

menjadi Konsultan. Bekerja untuk mendukung
pembangunan internasional dan menjamin
keadilan sosial, saya melihat adanya potensi

dalam mengembangkan upaya kolektif lokal dan
global untuk menghentikan perbudakan modern
– terlepas sekecil apapun itu. Bersama, kita bisa

dan kita harus menghentikan perbudakan,
sehingga kita bisa memberikan hadiah sebuah

dunia yang bebas dari eksploitasi dan
perbudakan kepada generasi penerus kita." 

"Langkah kita masih sangat jauh dalam
menghentikan perbudakan modern. Namun,

aku tahu aku disini sebagai bagian dari
perubahan, dan hari ke hari, kita selangkah

lebih maju menuju dunia tanpa perbudakan.
Kita akan sampai, kita pasti sampai."

Suara Konsultan Kami

3 2



Khalil Buhazaa
Konsultan Senior, HRC

"Perbudakan modern sangat rumit untuk dipahami,
sehingga menjadi masalah yang sulit untuk

diselesaikan. Bekerja dengan tim multinasional dan
multikultural di HRC, yang memiliki pengalaman dan

pengetahuan yang beragam, telah memperkaya
pemahaman saya tentang perbudakan. Saya telah
mengembangkan perspektif beragam yang dapat
digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait

perbudakan modern. Sebuah kehormatan bagi saya
untuk menjadi bagian dari tim ini." 

"Dunia ini dipenuhi oleh ketimpangan dan
ketidakadilan. Walau begitu, saya bersyukur karena

Tuhan telah menciptakan pejuang keadilan dan
kebenaran. Melalui riset dan jejaring, HRC
membebaskan umat manusia dari rantai

perbudakan modern. Setiap manusia berhak untuk
hidup bermartabat dan berintegritas." 

Scheree Herrera
Konsultan Senior, HRC

"Menjadi advokat yang bersemangat untuk
memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi

manusia untuk semua orang, saya percaya bahwa
setiap langkah kecil penting dalam perjuangan

untuk mewujudkan keadilan sosial." 

Sidita Trimi 

Konsultan, HRC
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"Kita selalu berpikir bahwa untuk meningkatan
kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan

melalui proyek-proyek besar.  Namun,
kenyataannya adalah bahwa setiap perubahan

dimulai dari yang kecil dan setiap tindakan selalu
diperhitungkan. Mari mulai mencerminkan

keputusan-keputusan kecil yang kita buat tiap hari
dan menyatukan langkah untuk mewujudkan dunia

tanpa diskriminasi dan eksploitasi." 

"Tingkat keparahan perbudakan modern jauh
lebih dalam daripada yang kita semua pikirkan.

Akan ada saat ketika kita semua merasa tidak
memiliki kemampuan untuk melawan sistem
yang rusak ini, namun tidak boleh ada masa

dimana kita enggan untuk mengekspos
kerusakan sistem itu." 

Chiara Marinelli

Konsultan, HRC

Betelhem Hailmariyam Bekele 
Konsultan, HRC

"Misi HRC untuk menghentikan perbudaan modern
melibatkan pemberdayakan warga lokal dan

menggunakan kearifan lokal. Pengalaman saya di HRC –
mulai dari menjadi bagian dari Program Pelatihan hingga

menjadi konsultan yang mengerjakan proyek global –
telah memberikan kesempatan bagi saya untuk

menggunakan perspektif lokal dalam menyebarkan
pemahaman mengenai perbudakan modern. Untuk

menciptakan dunia yang lebih baik, kita harus
menghargai keberagaman dalam bentuk apapun." 

Ali Adenwala
Konsultan, HRC
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Seluruh gambar yang digunakan dalam laporan ini adalah gratis dan diambil dari Pexels dan Unsplash (laman
pengumpul gambar gratis), kecuali disebutkan sebaliknya.

 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Humanity Research Consultancy, anda dapat akses melalui laman kami

https://humanity-consultancy.com/ Untuk pertanyaan mengenai konten laporan dan desain, silahkan menghubungi
deeksha.s@humanity-consultancy.com Untuk pertanyaan lainnya, silahkan menghubungi mina.c@humanity-

consultancy.com
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