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MTV	  EXIT	  MENYELENGGARAKAN	  ASEAN	  YOUTH	  FORUM	  UNTUK	  

PEMBERDAYAAN	  KAUM	  MUDA	  DALAM	  MENINGKATKAN	  KESADARAN	  
PERDAGANGAN	  ORANG	  

	  
	  
BANGKOK,	  25	  November	  2013	  -‐	  Dua	  puluh	  empat	  anak	  muda	  dari	  Kamboja,	  Indonesia,	  
Myanmar,	  Filipina,	  Thailand	  dan	  Vietnam	  menghadiri	  acara	  tahunan	  MTV	  EXIT	  yang	  
kedua	  yaitu	  ASEAN	  Youth	  Forum	  di	  Bangkok	  pada	  tanggal	  14-‐17	  November.	  Tujuan	  
dari	  Forum	  ini	  adalah	  untuk	  membekali	  kaum	  muda	  dengan	  pengetahuan	  dan	  
perangkat	  yang	  mereka	  butuhkan	  untuk	  menyelenggarakan	  kegiatan	  peningkatan	  
kesadaran	  	  terhadap	  perdagangan	  orang	  secara	  kreatif	  dalam	  komunitas	  mereka.	  
	  
	  
"	  MTV	  EXIT	  ASEAN	  Youth	  Forum	  menyatukan	  anak-‐anak	  muda	  dari	  seluruh	  wilayah	  
dengan	  kepentingan	  yang	  sama	  dalam	  mengurangi	  perdagangan	  orang	  di	  komunitas	  
mereka.	  Forum	  ini	  memberdayakan	  anak-‐anak	  muda	  untuk	  mengambil	  tindakan	  yang	  
akan	  memberi	  visibilitas	  untuk	  kejahatan	  ini	  dan	  membantu	  orang	  dalam	  membuat	  
pilihan	  migrasi	  dengan	  bijaksana	  ,	  "kata	  Matt	  Love,	  Direktur,	  MTV	  EXIT.	  
	  
	  
Sebagai	  bagian	  dari	  Forum,	  peserta	  dilatih	  untuk	  menggunakan	  perangkat	  MTV	  EXIT	  
yang	  baru	  dikembangkan	  yaitu	  My	  EXIT	  Plan	  ,	  yang	  menyediakan	  cetak	  biru	  untuk	  
menyelenggarakan	  kegiatan	  	  kesadaran	  perdagangan	  orang	  yang	  menarik.	  
	  
"Masalah	  ini	  penting	  bagi	  saya	  karena	  siapa	  pun	  dapat	  diperdagangkan.	  Dengan	  
menggunakan	  perangkat	  ini,	  saya	  bisa	  membantu	  orang-‐orang	  dalam	  komunitas	  saya	  
menyadari	  situasi	  yang	  berisiko	  dan	  mengajarkan	  mereka	  bagaimana	  untuk	  tetap	  
aman,"	  kata	  Rochelle	  Medrano,	  25,	  dari	  Filipina.	  
	  
Kroekkiat	  Kavindhra	  Tiamsai,	  21,	  dari	  Thailand,	  mengatakan:	  "Forum	  ini	  membawa	  
kami	  melihat	  lebih	  jauh	  ke	  dalam	  Perdagangan	  orang,	  dan	  pemahaman	  yang	  lebih	  baik	  
tentang	  pelanggaran	  HAM	  yang	  tidak	  dapat	  diterima	  Dengan	  memberdayakan	  orang-‐
orang	  seperti	  saya	  untuk	  menyebarkan	  kesadaran	  akan	  masalah	  ini	  dengan	  jelas	  dan	  
efektif	  dalam	  komunitas	  saya,	  kami	  akan	  mengurangi	  jumlah	  orang	  yang	  jatuh	  ke	  
dalam	  perangkap	  perdagangan.	  "	  
	  
Para	  peserta	  ,	  berusia	  18-‐25	  tahun	  ,	  dipilih	  setelah	  mereka	  mengikuti	  pendaftaran	  	  
pada	  platform	  media	  sosial	  MTV	  EXIT	  dan	  website	  .	  Kelompok	  ini	  terdiri	  dari	  MTV	  
EXIT	  Youth	  Leader	  dari	  masing-‐masing	  enam	  negara	  serta	  MTV	  EXIT	  Youth	  
Ambassador	  yang	  sebelumnya	  telah	  berpartisipasi	  dalam	  kegiatan	  MTV	  EXIT	  di	  
komunitas	  asal	  mereka	  .MTV	  EXIT	  menyediakan	  US	  $	  200	  untuk	  mendanai	  acara	  
peningkatan	  kesadaran	  perdagangan	  orang	  yang	  akan	  diselenggarakan	  oleh	  setiap	  	  
peserta	  Forum	  dalam	  rangka	  memperingati	  Hari	  Internasional	  untuk	  Penghapusan	  
Perbudakan	  di	  (	  atau	  sekitar	  )	  tanggal	  2	  Desember.	  ASEAN	  Youth	  Forum	  menyediakan	  
sebuah	  platform	  bagi	  para	  peserta	  untuk	  bekerja	  sama	  dengan	  staf	  MTV	  EXIT	  dan	  para	  
mitra	  untuk	  menyempurnakan	  rencana	  acara	  mereka."	  Forum	  ini	  adalah	  kesempatan	  
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besar	  untuk	  mendapatkan	  perspektif	  yang	  berbeda	  pada	  masalah	  yang	  sama	  .	  	  
Memiliki	  kesempatan	  untuk	  menyampaikan	  rencana	  acara	  saya	  dalam	  peningkatan	  
kesadaran	  perdagangan	  orang	  kepada	  berbagai	  kelompok	  yang	  berbeda	  benar-‐benar	  
sangat	  membantu	  ,	  "	  kata	  Nadia	  Arviani	  ,	  20	  ,	  dari	  Indonesia	  .	  Ini	  adalah	  tahun	  kedua	  
MTV	  EXIT	  ASEAN	  Youth	  Forum.	  Forum	  pertama	  (	  disebut	  MTV	  EXIT	  ASEAN	  Youth	  
Sessions	  )	  diadakan	  di	  Jakarta	  pada	  bulan	  Desember	  2012	  .	  
Kampanye	  MTV	  EXIT	  adalah	  produksi	  kemitraan	  dengan	  Departemen	  Luar	  Negeri	  dan	  
Perdagangan	  -‐	  Program	  Bantuan	  Australia	  dan	  United	  States	  Agency	  for	  International	  
Development	  (USAID	  )	  ,	  dan	  didukung	  oleh	  Association	  of	  Southeast	  Asian	  Nations	  
(ASEAN).	  
MTV	  EXIT	  ASEAN	  Youth	  Forum	  didukung	  oleh	  Air	  Asia	  .	  
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MTV	  EXIT	  
MTV	  EXIT	  adalah	  kampanye	  perubahan	  perilaku	  terbesar	  di	  dunia	  dalam	  memerangi	  
perdagangan	  orang	  dan	  eksploitasi.	  Memanfaatkan	  kekuatan	  dari	  nama	  MTV,	  MTV	  
EXIT	  memiliki	  satu	  visi:	  berkontribusi	  mengurangi	  perdagangan	  orang	  melalui	  desain	  
dan	  pelaksanaan	  kampanye	  inovatif	  dengan	  aktifitas	  on-‐air,	  on-‐the-‐ground	  dan	  online	  
yang	  membekali	  orang	  muda	  untuk	  membuat	  keputusan	  secara	  sadar	  dan	  berdaya.	  
diluncurkan	  pada	  tahun	  2004,	  MTV	  EXIT	  telah	  menggelar	  38	  konser	  peningkatan	  
kesadaran	  di	  18	  negara,	  menjangkau	  lebih	  dari	  800,000	  orang	  menyampaikan	  
informasi	  tentang	  perdagangan	  orang.	  Lebih	  dari	  87	  juta	  orang	  telah	  menonton	  
program	  MTV	  EXIT	  di	  televise	  dan	  ribuan	  lainnya	  hadir	  dalam	  lebih	  dari	  200	  kegiatan	  
penjangkauan	  masyarakat.	  Untuk	  informasi	  lebih	  lanjut	  silakan	  kunjungi	  
www.mtvexit.org	  
	  
	  
Australian	  aid	  program	  
Program	  bantuan	  luar	  negeri	  Pemerintah	  Australia	  meningkatkan	  kehidupan	  jutaan	  
orang	  di	  Negara-‐negara	  berkembang.	  Australia	  bekerja	  dengan	  pemerintah	  dan	  
masyarakat	  di	  Negara-‐negara	  berkembang	  untuk	  menyalurkan	  bantuan	  kepada	  yang	  
paling	  menbutuhkan	  dan	  paling	  efektif.	  Di	  Asia	  Timur,	  Program	  Australian	  Aid	  
membantu	  menangani	  tantangan	  perkembangan	  lintas	  batas	  dan	  wilayah	  seperti	  
perdagangan	  orang	  dan	  migrasi,	  dan	  wabah	  penyakit	  dan	  penyakit	  menular.	  Untuk	  
informasi	  lebih	  lanjut,	  silahkan	  kunjungi	  http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx	  	  
	  
	  
USAID	  
USAID,	  Badan	  Pengambangan	  Internasional	  Amerika	  Serikat,	  merupakan	  sebuah	  agen	  
pemerintah	  independen	  AS	  yang	  beroperasi	  di	  bawah	  arahan	  kebijakan	  luar	  negeri	  
Sekretaris	  Negara	  AS.	  Sejak	  1961,	  USAID	  telah	  menjadi	  agen	  utama	  pemerintah	  AS	  
yang	  memberikan	  bantuan	  kepada	  Negara	  –	  Negara	  di	  dunia	  dalam	  pemulihan	  paska	  
bencana,	  pengentasan	  kemiskinan,	  dan	  berhubungan	  dengan	  reformasi	  demokrasi.	  
Misi	  pengembangan	  regional	  USAID	  untuk	  Asia,	  berbasis	  di	  Bangkok,	  memantau	  
portofolio	  program	  regional	  dan	  transnasional,	  dan	  juga	  memberikan	  dukungan	  bagi	  
beberapa	  misi	  bilateral	  USAID	  di	  Asia	  serta	  mengatur	  program	  –	  program	  di	  Negara	  –	  
Negara	  yang	  tidak	  memiliki	  perwakilan	  permanen.	  Pendekatan	  regionalnya	  dilakukan	  



	  

 

dengan	  menyampaikan	  masalah	  yang	  melampaui	  batas	  nasional,	  seperti	  perdagangan	  
orang	  dan	  hewan	  liar,	  HIV/AIDS,	  konservasi	  sumberdaya	  alam,	  perdagangan,	  serta	  
konflik	  politik	  dan	  ekonomi.	  Untuk	  informasi	  lebih	  lanjut	  silakan	  kunjungi	  
www.usaid.gov	  
	  
	  
Association	  of	  Southeast	  Asian	  Nations	  (ASEAN)	  	  	  
Asosiasi	  Negara-‐Negara	  Asia	  Tenggara	  (ASEAN)	  didirikan	  pada	  8	  Agustus	  1967.	  Negara	  
–	  Negara	  anggota	  ASEAN	  terdiri	  dari	  Brunei	  Darussalam,	  Kamboja,	  Indonesia,	  Laos,	  
Malaysia,	  Myanmar,	  Filipina,	  Singapura,	  Thailand	  dan	  Vietnam.	  Sekretariat	  ASEAN	  
berbasis	  di	  Jakarta,	  Indonesia.	  Informasi	  umum	  mengenai	  ASEAN	  dapat	  dilihat	  secara	  
online	  di	  www.asean.org	  


