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Perdagangan Manusia dan Perbudakan 
Perdagangan manusia dan perbudakan adalah kejahatan serius di 
Australia. 

Perdagangan manusia dan perbudakan adalah perbuatan melawan hukum. 

Pelaku tindakan kejahatan ini, pria maupun wanita, dapat dipenjara. 

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal berada dalam bahaya, hubungi polisi di nomor 000. 

Polisi di Australia aman dan dapat dipercaya. 

Jika Anda memerlukan layanan jasa juru bahasa gratis, hubungi 131 450 

Pemerintah Australia sama sekali tidak mentoleransi perdagangan 
manusia maupun perbudakan modern. 

Perdagangan manusia dan perbudakan terjadi bila seseorang dipaksa memasuki keadaan eksploitasi 
demi keuntungan orang lain. Hal ini dapat terjadi pada pria, wanita maupun anak-anak. Perdagangan 
manusia dan perbudakan dapat meliputi: 

• perbudakan, perhambaan atau kerja paksa dalam industri seperti perhotelan, konstruksi, 
kehutanan, pertambangan atau pertanian, serta dalam hubungan yang intim; 

• jeratan hutang; 

• eksploitasi seksual; 

• kawin paksa; atau 

• perdagangan untuk tujuan pengambilan organ tubuh. 

Perdagangan manusia dan perbudakan adalah kejahatan terselubung. 

Perdagangan manusia dan perbudakan adalah kejahatan yang sulit dideteksi. Korbannya mungkin tidak 
mencari bantuan karena takut mendapat pembalasan dari orang yang mengeksploitasi mereka atau takut 
kehilangan status migrasi mereka. 

Tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang diperdagangkan, orang tersebut: 

• diancam atau dipaksa bekerja; 

• tunduk pada kondisi kerja yang buruk; 

• tidak dibayar atau tampaknya membayar hutang berjumlah besar kepada majikan mereka atau 
pihak ketiga; atau 

• paspor mereka atau dokumen pribadi lainnya dipegang oleh pihak ketiga, dan mereka tidak dapat 
mengakses dokumen-dokumen ini ketika mereka menginginkannya.  
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Apakah Anda, atau seseorang yang Anda kenal, menghadapi risiko ini? 

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami perdagangan manusia atau perbudakan,  
atau berisiko menghadapinya, hubungi Australian Federal Police (AFP) di nomor 131 237 (131AFP atau 
kunjungi situs web AFP di www.afp.gov.au. AFP dapat menjaga keamanan Anda, memberi saran, dan 
merujuk Anda ke layanan lain untuk mendapat bantuan seperti akomodasi, keuangan, konseling, saran 
hukum, dan nasihat keimigrasian. 

Support for Trafficked People Program (Program Bantuan Bagi Orang yang Diperdagangkan) didanai 
oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Australian Red Cross (Palang Merah Australia) untuk membantu 
korban perdagangan manusia atau perbudakan. 

Tersedia layanan lain di Australia yang dapat membantu. 

1800RESPECT adalah layanan konseling nasional terkait kekerasan seksual, kekerasan dalam keluarga 
dan kekerasan rumah tangga  (KDRT) di Australia (Australia’s national sexual assault, family and 
domestic violence counselling service). Layanan ini menyediakan konseling dan informasi melalui telepon 
serta online tanpa biaya dan bersifat rahasia. Konselor akan mendengarkan Anda, menjawab pertanyaan 
dan dapat merujuk Anda ke layanan bantuan lainnya di daerah Anda. 

Hubungi 1800 737 732 atau kunjungi situs web 1800RESPECT di www.1800RESPECT.org.au. 

Anda memerlukan layanan juru bahasa? 

Hubungi Translating and Interpreting Service (TIS) di nomor 131 450. Seorang juru bahasa dari TIS 
dapat membantu Anda berkomunikasi dengan layanan lain, namun TIS tidak melayani konseling. Semua 
panggilan telepon tidak dipungut biaya dan bersifat rahasia. 

Informasi lebih lanjut tentang perdagangan manusia dan perbudakan di 
Australia: 

Untuk informasi lebih lanjut tentang Support for Trafficked People Program, kunjungi situs web 
Department of Social Services di www.dss.gov.au atau situs web Australian Red Cross di 

www.redcross.org.au. Anda juga dapat menulis email ke Australian Red Cross di 
national_stpp@redcross.org.au. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang perdagangan manusia dan perbudakan, kunjungi situs web 
Department of Home Affairs di www.homeaffairs.gov.au atau situs web Australian Federal Police di 
www.afp.gov.au dan lakukan pencarian dengan kata kunci “human trafficking”. 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.dss.gov.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.homeaffairs.gov.au/
https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

