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Perangkat MTV EXIT untuk mengambil tindakan 
dalam melawan perdagangan orang dan              

eksploitasi



MTV EXIT ADALAH KAMPANYE 
PERUBAHAN PERILAKU TERBESAR 
DI DUNIA DALAM MEMERANGI 
PERDAGANGAN ORANG DAN 
EKSPLOITASI. KAMPANYE MTV EXIT 
BERTUJUAN UNTUK MENGINSPIRASI  
KAUM MUDA UNTUK MENGAMBIL 
TINDAKAN DAN MEMOBILISASI 
KOMUNITAS MEREKA DALAM 
MELAWAN PERDAGANGAN ORANG.

PERDAGANGAN ORANG SEBAIKNYA DIPAHAMI SEBAGAI SEBUAH  
PROSES. BANYAK ORANG YANG DIPERDAGANGKAN SETUJU PADA 
AWALNYA DIDASARKAN PADA JANJI-JANJI PALSU YANG DIBUAT OLEH 
PEREKRUT.

Korban perdagangan orang dapat menderita kerugian fisik dan / atau psikologis, 
termasuk cedera dan bahkan kematian. Mereka hidup dalam ketakutan, terisolasi 
dan mungkin tidak dapat menghubungi keluarga atau orang-orang tersayang untuk 
jangka waktu yang lama, yang dapat menyebabkan penderitaan yang ekstrim.

Para pelaku perdagangan orang mengambil hak-hak dasar korbannya: kebebasan 
untuk bergerak, untuk memilih, untuk mengontrol diri dan pikiran mereka sendiri, 
dan untuk mengontrol masa depan mereka.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) PBB memperkirakan bahwa ada lebih dari 
20 juta orang, dewasa dan anak-anak, yang menjadi korban perdagangan orang.
MTV EXIT ingin mendukung kaum muda untuk membantu mencegah perdagangan 
orang melalui online dan di kegiatan lapangan. Kami ingin kamu  mengambil 
tindakan, juga berbicara di komunitas kamu dan kami akan membantu kamu 
melakukannya.

Bergabunglah untuk menghentikan perdagangan orang dan eksploitasi 
dengan mengembangkan cara-cara praktis dalam menyebarkan kesadaran 
dan mencegah perdagangan orang dan eksploitasi di komunitas kamu.

APA YANG DAPAT KAMU LAKUKAN 
UNTUK MEMBANTU MENGAKHIRI 
EKSPLOITASI DAN PERDAGANGAN 
ORANG?  

Perangkat ini telah dirancang dalam 
rangka membantu kamu membuat  
rencana EXIT (EXIT PLAN) untuk 
berjuang dan menyuarakan perlawanan 
terhadap perdagangan orang. 
Termasuk juga langkah-langkah untuk 
merencanakan dan melaksanakannya 
dengan tips dan wawasan dari orang-
orang muda di seluruh wilayah.

Kebutuhan untuk perubahan Rencana EXIT saya

Selamat 
datang di 
kampanye 
MTV EXIT!
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Twitter, Google + dan Facebook 
adalah cara sederhana untuk tetap 
terinformasi dan terbaharui akan berita 
berita tentang perdagangan orang. 
Bergabung dengan situs: 

www.facebook.com / mtvexitindonesia
www.twitter.com / mtvexit
https://google.com/+MTVEXIT 
www.mtvexit.org 

Dan carilah organisasi perdagangan 
orang ‘Ikuti’ atau ‘suka’ organisasi 
tersebut dan cek siapa saja yang 
mereka ikuti. Twitter dan Facebook 
juga alat yang sangat berguna dalam 
berkampanye yang akan dijelaskan 
lebih lanjut.
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Ketahui 
masalahnya
JIKA KAMU AKAN  MENGKAMPANYEKAN SUATU MASALAH, SANGATLAH PENTING UNTUK KAMU 
MENDAPATKAN INFORMASI DENGAN BENAR, TETAP UP TO DATE DENGAN BERITA YANG RELEVAN 
DAN  MEMAHAMI BAGAIMANA MASALAH INI MEMPENGARUHI KOMUNITAS KAMU. TIDAK ADA YANG 
MENGHARAPKAN KAMU UNTUK MENJADI SEORANG AHLI TAPI KAMU HARUS MERASA PERCAYA DIRI 
KETIKA BERBICARA DENGAN ORANG-ORANG DI ACARA KAMU DAN DAPAT MENJAWAB PERTANYAAN 
PERTANYAAN UMUM.

Ahli setempat adalah sumber yang 
fantastis untuk mendapatkan informasi 
tentang situasi perdagangan orang 
di negara kamu. Apakah tindakan 
awal atau organisasi apa yang ada di 
komunitas kamu?

Gugus Tugas  Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang adalah 
badan nasional yang menangani 
perdagangan oranga di Indonesia. 
Gugus Tugas diketuai  oleh Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPP&PA) sebagai 
aktor kunci dalam penanganan 
perdagangan orang. Lebih lanjut 
tentang Gugus Tugas lihat di situs ini. 

Google Alerts memungkinkan kamu 
untuk memilih frase, misalnya 
‘Human Trafficking’ dan kemudian 
mengumpulkan semua berita, cerita 
dan blog yang diterbitkan pada topik 
itu setiap harinya dan mengirimkannya 
kepada kamu melalui email. Ini adalah 
cara yang cepat untuk belajar tentang 
kasus-kasus terbaru, cerita dan 
tindakan yang diambil di seluruh dunia 
atau di negara tertentu.

IOM adalah lembaga anti-trafiking di 
Indonesia yang menangani korban 
perdagangan orang di dalam dan di 
luar negeri. IOM melakukan program 
program pencegahan, perlindungan, 
reintegrasi dan penanganan hukum, 
lebih lanjut kamu dapat melihatnya di 
situs IOM Indonesia.

Local experts Gugus Tugas  
Pencegahan dan 
Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan 
Orang

Google Alerts 

Twitter, Google + and 
Facebook 

Organisasi 
Internasional untuk 
Migrasi (IOM)

https://www.facebook.com/mtvexitindonesia
https://www.twitter.com/mtvexit
http://www.gugustugastrafficking.org
http://www.google.com/alerts
http://www.iom.or.id/


Perdagangan orang adalah eksploitasi manusia untuk menghasilkan uang.

Korban paling sering diperdagangkan sebagai pekerja paksa, 
pekerja seks paksa, dan pembantu rumah tangga paksa.
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Perdagangan orang merupakan salah satu kegiatan kriminal yang paling 
cepat berkembang di dunia, menghasilkan US $ 32 miliar per tahun. 

ILO memperkirakan bahwa ada lebih dari 20 juta orang yang hidup 
dalam perbudakan jaman modern di seluruh dunia.

Perdagangan orang merupakan fenomena global yang 
terjadi SEKARANG di setiap negara di dunia.

Setelah terperangkap, korban dipaksa untuk bekerja berjam-jam dan hidup 
dalam kondisi yang tidak manusiawi dengan sedikit atau tanpa bayaran. 
Ancaman dan kekerasan fisik digunakan untuk melawan mereka. Korban 
menderita pelecehan fisik dan emosional, pemerkosaan dan bahkan kematian.

Korban ditipu, dipaksa untuk menjadi budak.

Para pelaku kejahatan perdagangan orang memangsa orang-orang yang 
bermimpi untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Korban bisa pria, wanita 
atau anak-anak menjadi rentan karena kekurangan uang, atau peluang untuk 
bekerja atau mendapat pendidikan.

Korban sering diperdagangkan oleh orang-orang yang mereka kenal dan 
percaya. 

Dokumen korban sering diambil dari mereka dan dipaksa 
untuk melunasi hutang hutang palsu.
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10 FAKTA TENTANG 
PERDAGANGAN ORANG
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Ketahui audiens/
pendengar kamu

Kolaborasi

COBA DAN KUMPULKAN INFORMASI SEBANYAK MUNGKIN TENTANG BAGAIMANA PERDAGANGAN ORANG MEMPENGARUHI ORANG-ORANG DI KOMUNITAS KAMU 
SEHINGGA KAMU DAPAT MEMUTUSKAN SIAPA SASARAN YANG TEPAT UNTUK TINDAKAN/AKSI KAMU. PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI AKAN MEMBANTU 
KAMU DALAM PROSES INI:

KAMU DALAM PERJALANAN UNTUK MELAKUKAN SEBUAH TINDAKAN MELAWAN PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI TETAPI AKAN LEBIH MENYENANGKAN 
DAN LEBIH EFEKTIF JIKA KAMU TERHUBUNG DENGAN ORANG LAIN DAN BEKERJA BERSAMA-SAMA!

BUATLAH DAFTAR MITRA POTENSIAL DAN MULAI MENGHUBUNGI MEREKA. PERTIMBANGKAN: 

Siapa orang-orang yang paling 
berisiko terhadap perdagangan 
orang? (Coba sespesifik mungkin 
- jenis kelamin, usia)

Apa yang mereka perlu tahu 
tentang perdagangan orang? 
Informasi apa yang dapat kamu 
bagi melalui tindakan kamu?

Apa cara terbaik untuk 
menyampaikan pesan kepada 
kelompok sasaran ini? Radio, 
teater, musik?

KAMU AKAN MENEMUKAN JAWABAN ATAS PERTANYAAN-PERTANYAAN TERSEBUT MELALUI DISKUSI INFORMAL DENGAN ANGGOTA MASYARAKAT DAN MELALUI 
LSM LOKAL SERTA ORGANISASI ORGANISASI. AYO MAJU DAN ATUR SEBUAH PERTEMUAN!

Beritahu MTV EXIT tentang rencana kamu. Kami dapat membantu kamu dengan ide-ide, pesan, bahan yang bermanfaat dan video dalam 
bahasa negara kamu dan kami mungkin bisa memberi tahu organisasi lain di daerah kamu yang dapat kamu ajak bekerja sama. Kamu dapat 
menghubungi kami melalui http://mtvexit.org/contact dan kami akan pastikan kamu terhubung dengan MTV EXIT Kampanye Koordinator di 
negara kamu.

Lembaga pemerintah dan LSM yang berkecimpung dalam perdagangan orang dan eksploitasi 
Bisnis yang mendukung tindakan sosial
Sekolah 
Kelompok Kreatif yang ahli dalam melibatkan khalayak banyak
Tokoh masyarakat dan tokoh komunitas yang berpengaruh

Mengidentifikasi dan hubungi mitra lokal. Mitra lokal sangat dapat membantu kamu untuk meningkatkan dampak dari tindakan kamu. Mereka 
dapat menarik lebih banyak orang, menambah kekuatan pada pesan yang akan kamu sampaikan, menambah sumber daya dan masih 
banyak lagi.

Jelaskan apa yang kamu rencanakan dan mengapa serta bagaimana menurut kamu mereka dapat terlibat. Bahkan mungkin saja ada 
kegiatan dan atau acara yang sudah direncanakan dan kamu bisa menggunakan acara tersebut sebagai ajang untuk melakukan tindakan/
aksi kamu sendiri.

Joey, MTV EXIT YOUtH LEADER, filipina:
   

Seorang Youth Leader harus memiliki kapasitas untuk memberikan pandangan inter-
disipliner dan multidisipliner yang menghubungkan kepedulian tematik lainnya dalam 
rangka mengumpulkan lebih banyak sekutu dalam perjuangan memberantas perbuda-
kan jaman modern dan untuk mempromosikan hak asasi manusia dan pembangunan.



04 Membuat pesan kunci
SEKARANG KAMU TELAH MEMUTUSKAN SIAPA KELOMPOK YANG MENJADI SASARAN KAMU DAN SIAPA YANG AKAN 
BERKOLABORASI DENGAN KAMU, INILAH WAKTUNYA UNTUK MEMIKIRKAN APA PESAN YANG AKAN KAMU SAMPAIKAN.

Penting untuk menentukan pesan-pesan yang relevan dengan audiens/pendengar yang menjadi sasaran kamu. Sebagai contoh:

Ketika memutuskan berapa banyak informasi yang akan disampaikan, penting juga untuk 
mempertimbangkan kelompok usia pendengar/audiens kamu dan apakah mereka memiliki 
pengetahuan sebelumnya tentang perdagangan orang atau tidak sama sekali.  

Saat membuat sebuah pesan, pikirkan bagaimana pesan ini dapat disampaikan dengan cara 
yang menarik bagi pendengar/audiens kamu.

Nama: 3 kunci untuk Migrasi Aman dari MTV EXIT

1. Jangan terburu buru, bertanyalah
2. Jangan percaya pada semua orang
3. Jangan berikan barang barang kamu kepada orang lain

Audiens sasaran: Orang orang yang berencana migrasi untuk bekerja
Tujuan: Untuk mencegah perdagangan orang melalui migrasi aman
Pesan: Pesan yang disampaikan singkat, sederhana dan berorientasi pada aksi/tindakan:

Simbol: Isyarat tangan dengan 3 jari
https://vimeo.com/48386246

“Jika kamu memilih untuk bermigrasi, pastikan kamu menelepon nomor hotline ini________ untuk memeriksa bahwa pekerjaan itu benar.”
“Adalah hak kamu untuk menjaga paspor, kartu identitas & ponsel kamu. Tidak seorang pun memiliki hak untuk mengambil barang barang tersebut 
dari kamu. “
“Jika kamu memilih untuk bermigrasi dengan aman, kamu mengurangi resiko ditipu oleh atasan kamu.”

Cobalah untuk tetap membuat pesan kamu sesuai dengan sasaran, singkat dan sederhana. Sebagai contoh:

SECARA KESELURUHAN, TUJUAN KAMU ADALAH UNTUK MENGINSPIRASI AUDIENS/PENDENGAR UNTUK MELAKUKAN TIGA HAL:

Sebuah kelompok tertentu dalam 
masyarakat yang bisa beresiko terhadap 
perdagangan orang

Sebuah kelompok tertentu yang rentan 
dalam industri dimana perdagangan orang 
adalah umum/biasa.

Sebuah kelompok yang mungkin 
berkontribusi terhadap permintaan untuk 
produk / jasa melalui perdagangan orang

Pesan mencakup: 

Pesan mencakup: 

Pesan mencakup: 

Metode untuk pencegahan 
Metode / tindakan untuk membantu menghentikan perdagangan orang
Kontak untuk saran (nomor telepon untuk bantuan, konseling tenaga kerja/ pusat konseling)

Cara untuk mengidentifikasi kasus perdagangan orang
Cara untuk melaporkan kecurigaan perdagangan orang 
Kontak untuk saran (nomor telepon untuk bantuan, konseling tenaga kerja/pusat konseling)

Kesadaran tentang bagaimana mereka mungkin berperan dalam rantai perdagangan orang 
Metode untuk menghindari berkontribusi terhadap permintaan

Contoh Grup Sasaran Pesan Terkait

Tips:
Jaga agar pesan tetap pendek dan 
sederhana 
Membuat pesan positif dan mendukung 
Buatlah berorientasi aksi/tindakan

Misalnya kamu bisa membagikan kartu / materi dengan 
fakta perdagangan orang dan pesan-pesan kunci pada 
orang orang dan arahkan mereka ke situs dengan 
informasi yang lebih lengkap (seperti situs MTV EXIT).

Kamu dapat mempromosikan diri kamu sendiri atau 
kelompok online yang kamu buat untuk merencanakan 
aksi/tindakan dan meningkatkan kesadaran tentang 
perdagangan orang. Biarkan orang tahu bagaimana 
mereka dapat tetap terinformasi dengan berita tentang 
perdagangan orang dan acara kamu.

Mendorong orang untuk mulai menyebarkan kesadaran 
di kalangan teman mereka sendiri, meminta mereka 
untuk menyumbangkan ide-ide juga membantu untuk 
menumbuhkan efektivitas dari kampanye kamu.

Pelajari lebih dalam Tetap terlibat  Ikut terlibat 

Contoh: 

https://vimeo.com/48386246
https://vimeo.com/48386246


Menggelar konser musik untuk 
mengumpulkan banyak orang, 

aturlah bagian acara yang sesuai 
untuk menyampaikan pesan sosial 

dan buatlah satu tempat untuk 
berdiskusi. Entah itu besar atau 

kecil, musik dapat membuat orang 
untuk berkumpul!

Flash mob adalah sekelompok 
orang yang berkumpul di 
tempat umum, dan secara tiba 
tiba melakukan aksi yang 
menarik perhatian orang dalam 
waktu yang singkat, kemudian 
bubar 

Tulis dan pentaskan sebuah 
pertunjukan drama atau teater 
yang menyoroti isu perdagangan 
orang.

Tulis dan pentaskan sebuah 
pertunjukan drama atau teater 
yang menyoroti isu perdagangan 
orang.

MTV EXIT memiliki video dokumenter, music video dan Iklan Layanan Masyarakat 
(ILM) dalam bahasa yang berbeda yang dapat kamu gunakan untuk mendidik dan 
mengarahkan percakapan seputar isu perdagangan orang. Pastikan untuk memilih 

dengan baik video yang tepat dan menarik bagi audiens kamu.

Lihat  foto foto ini dari Pameran 
Seni Anti Perdagangan Orang 

Nasional di Hanoi, Vietnam yang 
diselenggarakan oleh MTV EXIT.

Lihat  foto-foto dari pemutaran video MTV EXIT di Siem Reap Kamboja.
Kamu dapat mengakses konten media kami pada saluran Vimeo kami. Konten ini 

gratis untuk digunakan, tetapi harap memberitahu kami  bagaimana kamu 
menggunakannya dengan menyelesaikan Laporan Kegiatan (lihat # 8 Penutupan)
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Memilih 
kegiatan

Penting untuk memikirkan 
tentang berbagai jenis ke- 
giatan yang dapat kamu 
lakukan dan dapat men-
jadi daya tarik bagi audiens 
yang menjadi sasaran kamu. 
Apa yang menarik untuk 
para audiens kamu? Musik? 
Film? Olahraga? Pikirkan 
sebuah kegiatan berdasar-
kan sesuatu yang dapat 
dinikmati oleh audiens kamu. 

Memilih kegiatan

Ini adalah beberapa ide 
untuk sebuah kegiatan !

Jadilah lebih kreatif 
dan bayangkan ten-
tang kegiatan apa 
yang dapat berjalan 
de-ngan baik untuk 
komunitas kamu den-
gan sumber daya 
yang kamu miliki!

Pementasan Drama

Flash MobKonser Musik

Pameran

Pemutaran Film

Menyelenggarakan sebuah pameran 
untuk menampilkan karya seni, foto      
  atau hanya informasi 

http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://petatheater.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150777626761706.382492.7502261705&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150931672646706.398694.7502261705&type=3
https://docs.google.com/a/mtvexit.org/spreadsheet/viewform?formkey=dGtCNy1IRGNEck5UT2lRSkNSelNBRnc6MQ
http://vimeo.com/mtvexit/channels
http://petatheater.com
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150777626761706.382492.7502261705%26type%3D3
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150931672646706.398694.7502261705%26type%3D3
http://www.vimeo.com/channels/mtvexit
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150777626761706.382492.7502261705%26type%3D3
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150931672646706.398694.7502261705%26type%3D3
http://www.vimeo.com/channels/mtvexit


06 Rencanakan dan promosikan
Tempat Acara

Informasi

Hiburan

Peralatan

Promosi

Keamanan

Sanitasi

Aksesibilitas?

Ukuran?

Daya Listrik?

Harga?

Proses Perijinan?

Tempat sampah?

Kamar mandi/toilet?

Petugas kebersihan?

Hiburan apa yang menurut kamu paling sesuai:

Apa saja yang kamu perlukan?:

Musik?

Tarian?

Film?

Drama? 

Kompetisi?

Kuis?

Hadiah?

Kehadiran LSM?

Pembicara?

Sumber daya untuk menyebarkan informasi?

Peralatan audio?

Projector dan layar?

Penerangan?Generator listrik?

Kursi?

Apa yang dapat dilakukan untuk promosi acara?:

Poster?

Radio?

Spanduk?

Flash mob? Pemasaran lewat media sosial?

Pamflet?

TV? 

Megafon?

Barikade?

Aparat keamanan?

Pemadam kebakaran?

Pintu keluar darurat? 

Alat bantuan pertama pada kecelakaan?

Ambulans?

Rumah Sakit terdekat?

Memilih tempat acara yang tepat untuk 
audiens yang tepat sangatlah penting.

Adalah tanggung jawab kamu untuk menyajikan informasi 
yang akurat kepada para audiens dalam format yang tepat.

Hiburan juga sering menarik perhatian para penonton dan membuat mereka 
tetap berada di tempat acara! 

Pastikan kamu memiliki peralatan yang tepat sebagai 
penunjang acara. 

Pastikan kegiatan kamu memiliki penonton sebelum, selama 
dan setelah acara! 

Apapun skala dari acara yang kamu 
selenggarakan, kamu harus bertanggung 

jawab dan memastikan keamanannya.

Tinggalkan lokasi acara dalam keadaan lebih bersih 
daripada pertama kali kamu meilhat lokasi ini. Buat mereka 

menginginkan kamu kembali!!



Hang, MTV YOUtH LEADER, Vietnam: 

Teman-teman saya dan saya memutuskan untuk membuat VEXIT yaitu sekelompok 
anak muda Vietnam yang melawan eksploitasi dan perdagangan orang. Kami 
menjalankan halaman online di Facebook untuk menarik perhatian orang tentang 
perbudakan jaman modern. Ada semakin banyak anak muda di Hanoi, Thai Nguyen, 
dan Nghe An yang tertarik akan halaman ini.

07 Kampanyekan secara online
Kamu dapat mengembangkan kegiatan di 
lapangan dengan menambahkan juga kampanye 
online. Kampanye online yang disediakan di 
platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, 
Instagram, dan Google +, sangat bagus untuk 
membangun komunitas yang dapat mendukung 
kamu dalam menyebarkan kesadaran tentang 
perdagangan orang lebih jauh dan lebih luas.

Contohnya:
‘BERBAGI post/berita dengan 3 teman 
lainnya’

ini adalah orang-orang yang akan 
membawa kampanye online kamu lebih 

luas jangkauannya dan mudah diketahui. 
Terhubunglah secara online dengan lokal 

dan global anti-perdagangan orang, 
komunitas kreatif, dan organisasi 
pemuda serta Lembaga Swadaya 

Masyarakat.

MTV EXIT terhubung dengan para anak muda di Myanmar dalam melakukan kegiatan online 
melawan perdagangan orang di http://mtvexit.org/liveinmyanmar/ platform ini disediakan bagi 
anak anak muda di Myanmar untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia sekitar 
peristiwa unik yang berpusat pada masalah sosial.

Facebook Google+ Twitter  Instagram YouTube

(setidaknya beberapa kali / minggu) 
Jadilah pribadi yang membuat orang 
merasa seperti mereka adalah bagian dari 
sesuatu, dan doronglah komunitas kamu 
untuk berkontribusi terhadap kampanye 
ini melalui blog tamu, foto, pertanyaan, 
testimonial, dll

Media sosial dapat membantu orang 
menerjemahkan semangat mereka ke dalam 
tindakan, dengan melibatkan komunitas online 
dalam sebuah diskusi, mempromosikan tindakan 
yang mudah dilaksanakan, dan menampilkan 
konten yang dihasilkan oleh para pengguna, 
kampanye online dapat mengubah pendukung 
kamu menjadi aktivis.

‘TONTON & BERBAGI video’
‘Jika kamu melihat sesuatu yang 
mencurigakan, telepon dan laporkan ke 
hotline anti perdagangan orang di negara 
kamu (jika memungkinkan, berikan nomor 
hotline)’

Kunjungi link berikut untuk mengetahui cara membuat kampanye online:

Pilih platform 
Promosikan ‘Ajakan Untuk 
Bertindak’ yang realistis

Berkomunikasi 
secara teratur 

Membangun komunitas online

Berkreasilah 
dengan konten

Buatlah sebuah strategi 
untuk konten yang akan 

disampaikan
- 

Pilih platform 
yang paling sering 

digunakan oleh 
audiens yang menjadi 

sasaran kamu

http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht?utm_campaign=blog-rss-emails&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=9992886&_hsenc=p2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA&_hsmi=9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://mediacause.org/7-ways-nonprofits-video-instagram/
http://www.youtube.com/nonprofits
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht%3Futm_campaign%3Dblog-rss-emails%26utm_source%3Dhs_email%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3D9992886%26_hsenc%3Dp2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA%26_hsmi%3D9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://www.youtube.com/nonprofits
http://mtvexit.org/liveinmyanmar/
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Penutupan
SANGATLAH PENTING UNTUK MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA ORANG YANG MEMBANTU 
KAMU DALAM MENJALANKAN RENCANA EXIT (EXIT PLAN) KE DALAM SEBUAH KEGIATAN SEHINGGA KAMU 
DAPAT BEKERJA DENGAN MEREKA LAGI DAN KAMI JUGA INGIN TAHU TENTANG SEMUA KEGIATAN LUAR 
BIASA YANG KAMU LAKUKAN!

BAHKAN TINDAKAN KECIL DAPAT MEMBUAT YANG TAMPAKNYA TIDAK MUNGKIN 
MENJADI MUNGKIN. PERDAGANGAN ORANG ADA DALAM LINGKUP GLOBAL TETAPI 
BEGITU PULA PERJUANGAN KITA UNTUK MENGAKHIRINYA. RENCANA EXIT KAMU 
ADALAH SALAH SATU LANGKAH UNTUK MENGAKHIRI PERBUDAKAN JAMAN MODERN. 

Menindaklanjuti dengan para pendukung kamu - Pastikan untuk berterima kasih kepada semua orang yang terlibat 
dan berikan semangat kepada orang lain untuk mulai menyebarkan kesadaran di kalangan teman-teman mereka 
sendiri.

Laporkan ke MTV EXIT-Setelah acara selesai, pastikan kamu menghubungi MTV EXIT untuk memberitahukan 
kepada kami bagaimana kegiatan kamu berjalan! Pastikan juga kamu memiliki beberapa foto untuk berbagi dan 
semua informasi penting tentang acara kamu seperti dimana, apa yang kamu lakukan dan berapa banyak orang 
yang berpartisipasi.

Membuat catatan dari apa yang kamu pelajari dan apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya! Rencana EXIT (EXIT 
PLAN) kamu dapat tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Kamu sedang membuat perbedaan!

Doni, MTV YOUtH LEADER, Indonesia: 

Saya percaya pada kebebasan, dan semua manusia harus diberikan kebebasan ini pada 
saat mereka dilahirkan. Tidak ada lagi kesalahan seperti sejarah panjang masa lalu kita 
tentang perbudakan.

Event report We want to know how you put your EXIT Plan into action! When 
you fill out our short event report you will be entered in a content 
to win tickets to a MTV EXIT concert anywhere in Southeast Asia!https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/

Link di atas berisi formulir laporan dalam bahasa Inggris. JIka kamu ingin mengisi formulir laporan 
dalam Bahasa Indonesia, kamu dapat mengirimkan email ke: juli.binu@mtvexit.org.

https://docs.google.com/a/mtvexit.org/forms/d/1HdTS4Wd97UKTZsuGh1WyrdbTcxsXppLE2rNEt6Y0QGc/viewform
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/


Annex 1: 
TETAP AMAN SECARA ONLINE
ADA JUTAAN ORANG ONLINE SAAT INI, SEBENARNYA ADA LEBIH DARI 1 MILIAR PENGGUNA DI FACEBOOK. MEDIA ONLINE ADALAH ALAT YANG HEBAT UNTUK 
MENDUKUNG DAN MEMOBILISASI MASYARAKAT DALAM MENGAMBIL TINDAKAN MELAWAN PERDAGANGAN ORANG, NAMUN ONLINE JUGA TELAH DILAPORKAN 
SEBAGAI SALAH SATU ALAT YANG DIGUNAKAN PELAKU PERDAGANGAN ORANG UNTUK MEMANCING KORBANNYA KE DALAM SITUASI PERDAGANGAN ORANG. 
OLEH KARENA ITU SANGATLAH PENTING UNTUK BERHATI-HATI MENGENAI INFORMASI APA YANG KAMU BAGI ATAU SEBARKAN DAN DENGAN SIAPA KAMU TERLI-
BAT SECARA ONLINE. IKUTI ATURAN-ATURAN INI UNTUK MELINDUNGI DIRI KAMU SECARA ONLINE:

Hanya memberikan nomor telepon dan 
alamat email kepada orang-orang yang 
dapat kamu percaya. Ingat, jika kamu 
memposting informasi kontak pribadi 
seperti nomor telepon, alamat rumah 
dan foto kamu, maka sangatlah mudah 
untuk menemukan kamu.

Jika kamu berencana untuk bertemu 
seseorang yang kamu temui secara 
online, pastikan untuk mengajak teman 
kamu, memilih tempat yang ramai dan 
bertemu pada siang hari.

Setelah kamu memposting foto secara 
online, foto itu akan terus ada di sana 
selamanya (bahkan jika kamu telah 
menghapusnya).

Melindungi dan menghormati privasi 
orang lain dengan memastikan semua 
orang telah menandatangani formulir 
persetujuan, serta formulir persetujuan 
untuk wali bagi mereka yang di 
bawah umur 18 tahun, sebelum kamu 
memposting foto mereka online.

Pastikan password kamu adalah 
campuran huruf dan angka, bukan 
nama band favorit, hewan peliharaan 
atau tim sepak bola kesayangan kamu.

Tidak selamanya buruk untuk bercakap 
cakap dengan orang asing secara 
online, terutama ketika kamu mencoba 
untuk membangun sebuah komunitas 
online untuk kampanye kamu. TAPI 
kamu harus menyadari bahwa mereka 
mungkin saja bukan seperti yang 
mereka katakan. Jangan berbagi 
informasi pribadi dengan orang asing.

Jika kamu dilecehkan di online, atau tidak nyaman dengan cara seseorang terlibat dengan kamu secara online, kamu dapat:
Beritahu seseorang yang kamu percaya atau hubungi layanan yang tersedia di negara kamu
Ganti password kamu jika kamu merasa seseorang telah memasuki email atau akun media sosial kamu.
Blokir Atau Laporkan - Jika kamu dilecehkan melalui media sosial, kamu dapat menggunakan pengaturan akun 
untuk memblokir orang.
Hubungi polisi jika kamu menerima pesan ancaman dan merasa dalam bahaya.

Menjaga Informasi Pertemuan langsung       

Posting Foto Pribadi

Posting Foto Orang 

Jangan posting 
apapun yang kamu 
tidak ingin orang 

tua, guru, atau 
atasan melihatnya

Jadilah otentik. 
Lebih baik menjadi 

diri sendiri daripada 
harus berpura pura. 

Bercakap cakap 
dengan orang asing 

APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA KAMU MENDAPAT KESULITAN DALAM ONLINE? 

Jangan pernah 
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Pribadi Kamu dengan teman online 

Lain 

memberitakukan 



Annex 2: 
TETAP AMAN DI LAPANGAN
APAPUN ACARANYA, BESAR ATAU KECIL, KAMU HARUS MEMASTIKAN BAHWA SETIAP ORANG TETAP AMAN!

Setiap kegiatan melibatkan beberapa risiko dan sebagai bagian dari menjaga semua orang aman selama acara berarti 
kamu harus memikirkan apa risiko yang akan timbul dan apa yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi kemungkinan 
risiko tersebut berubah menjadi kenyataan.

Apakah lokasi acara mudah dijangkau dan aman untuk semua peserta?
Apakah lokasi acara aman dan nyaman untuk peserta pria dan wanita?
Apakah lokasi acara mudah untuk diakses oleh orang dengan mobilitas terbatas? 
Apakah lokasi acara aman dan sesuai untuk anak-anak? Jika tidak, bagaimana kamu akan memastikan bahwa 
anak-anak tidak dirugikan selama acara?

Berapa banyak orang yang dapat ditampung di dalam lokasi acara dengan aman? Bagaimana kamu akan 
mengontrol jumlah orang? Acara besar mungkin memerlukan dukungan tambahan dari polisi setempat dan izin 
dari otoritas lokal.
Apakah pintu masuk dan pintu keluar diberi tanda dengan baik?
Apakah ada rencana evakuasi yang ditempel/dipajang di lokasi acara jikalau terjadi keadaan darurat?
Apakah lokasi acara bersih dan penerangannya bagus?
Apakah ada peralatan berbahaya atau bahan yang dapat membahayakan para peserta? Bagaimana kamu 
mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi?

Apakah tersedia air yang bersih?
Apakah tersedia alat bantuan pertama pada kecelakaan?
Apakah tersedia pemadam kebakaran?
Seberapa dekat pelayanan medis dan darurat yang paling dekat dari lokasi acara? Acara besar mungkin 
memerlukan petugas pemadam kebakaran dan staf medis darurat untuk hadir di lokasi.

Berikut adalah beberapa hal untuk kamu mulai mempertimbangkan resiko resiko tersebut:

Mitra lokal dan pihak berwenang dapat membantu kamu menentukan apa langkah-langkah keamanan yang perlu 
dipersiapkan sesuai dengan spesifikasi kegiatan kamu.

Resiko asesibilitas

Resiko Keamanan

Resiko Medis


