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Justice Without Borders (JWB) adalah organisasi nirlaba regional yang mendukung korban eksploitasi tenaga kerja dan 
perdagangan manusia dalam mencari kompensasi yang adil terhadap pelaku, bahkan setelah mereka pulang ke kampung 
halaman. Kantor kami di Hong Kong, Singapura, dan Indonesia saat ini mengembangkan jaringan, pengetahuan, dan 
keterampilan yang diperlukan untuk membuat akses lintas batas terhadap keadilan menjadi mungkin bagi pekerja migran.

Misi
Justice Without Borders membangun akses bantuan hukum transnasional bagi korban eksploitasi tenaga kerja dan 
perdagangan manusia, sehingga mereka dapat mencari kompensasi yang layak, bahkan ketika mereka telah kembali pulang.

Pemangku Kepentingan kami
Kami membantu korban eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Sebagian besar klien kami saat ini adalah 
pekerja rumah tangga migran dari Indonesia atau Filipina yang telah menghadapi berbagai kesulitan di Hong Kong atau 

Singapura.

Sebagai organisasi regional, kami bekerja dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, para pendamping kasus, lembaga 
pemerintah, kantor hukum, pengacara, mahasiswa hukum, organisasi bantuan hukum, dan program pendidikan hukum 
klinik universitas untuk menyediakan layanan kami. Penyandang dana kami memastikan bahwa kami dapat melanjutkan 

pekerjaan kami, dan kami sangat berterima kasih atas dukungan mereka.

SANGGAHAN: JWB ADALAH ORGANISASI INDEPENDEN YANG TIDAK BERAFILIASI DENGAN ORGANISASI LAINNYA, TERMASUK ORGANISASI 
“WITHOUT BORDERS” LAINNYA. JUSTICE WITHOUT BORDERS TIDAK MEMILIKI AFILIASI DENGAN DOCTORS WITHOUT BORDERS/MEDECINS 
SANS FRONTIERES, LAWYERS WITHOUT BORDERS , INC/ABOGADOS SIN FRONTERAS, ATAU JUDGES WITHOUT BORDERS. DOCTORS 
WITHOUT BORDERS DAN MEDECINS SANS FRONTIERES ADALAH MERK DAGANG DARI MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL.
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efisien, dan terjangkau. Ini merupakan pekerjaan utama 
kami untuk tahun 2019 dan lima tahun mendatang.

Kami terus tumbuh dengan pesat, dan tahun 2018 
membawa kami selangkah lebih dekat untuk mencapai visi 
tersebut dengan berhasil memperoleh kesuksesan melalui 
terobosan baru yang kami ciptakan. Saya mengundang 
anda menjelajahi cerita dalam laporan ini untuk menyoroti 
seberapa jauh kami sudah berjalan selama satu tahun ini.

Mulai dari keberhasilan bagi seorang pekerja migran 
mendapatkan keadilan multinasional di tiga negara, sampai 
kepada kasus-kasus penting lain yang memungkinkan 
seluruh pekerja migran di Hong Kong mendapatkan akses 
keadilan.  

Semua ini hanya bisa tercapai karena investasi waktu, uang, 
dan energi yang diberikan oleh seluruh komunitas yang 
kami bangga menjadi bagian darinya. Terima kasih kepada 
para pendana yang telah berdonasi, mitra garis depan yang 
bersedia berkolaborasi dengan kami, mitra firma hukum 
yang berkontribusi pada kasus kami baik dalam bentuk 
uang maupun keahlian, dan kepada para relawan, staf, dan 
Dewan yang telah membuat JWB semakin maju. 

Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam upaya 
ini, dan membantu membuat akses keadilan berupa 
kompensasi menjadi hal yang nyata bagi para pekerja 
migran, meski mereka sudah kembali ke negaranya 
masing-masing.

Salam hangat,

Douglas MacLean
Pendiri dan Direktur Eksekutif  

Justice Without Borders

November 2018 menandai tahun ke 5 kami hadir untuk 
membantu pekerja migran. Pada tahun 2013 Justice 
Without Borders, hadir dari ide dua orang yang frustasi 
dengan keadaan pekerja migran : Ketika pekerja migran 
sudah kembali ke negara asalnya, mereka hilang kontak 
dan kasus yang mereka klaim harus terhenti. Kembali ke 
rumah, berarti kembali dengan tangan kosong.      

Lima tahun yang lalu kami berhasil mengubah ide tersebut 
menjadi aksi nyata. Mitra kami yaitu organisasi garda     
depan dan firma hukum pro bono membantu kami untuk 
menghubungkan pekerja migran dengan akses terhadap 
bantuan yang lebih cepat dan efektif. Hasil penelitian yang 
telah kami terbitkan berhasil membuahkan kemenangan 
kasus di pengadilan. Hal yang terpenting adalah 
penanganan kasus kami telah berkembang dengan cepat, 
dengan adanya 700 kasus yang disaring sejak awal kami 
berdiri.

Pekerjaan yang kami lakukan mampu membuktikan bahwa 
pekerja migran tetap bisa mendapatkan kompensasi, 
di manapun mereka berada. Mereka dapat kembali 
ke rumahnya dan melanjutkan kehidupannya namun 
tetap mendapatkan kompensasi yang dapat membantu 
memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya dan keluarganya.

Kesuksesan yang kami dapatkan membuat para pelaku 
tidak lepas begitu saja dari tindakan yang telah mereka 
lakukan kepada pekerja migran meskipun korbannya 
sudah kembali ke negara asalnya. 

Akan tetapi hal ini masih jauh untuk dikatakan berhasil 
memenuhi misi kami. Kami akan terus berusaha 
menjadikan kasus klaim lintas batas menjadi suatu hal 
yang mudah untuk dilakukan di kemudian hari.

Saat ini kami berusaha mengidentifikasi sejumlah besar 
kasus untuk dijadikan bahan dalam penyusunan prosedur 
yang dibutuhkan untuk menjadikan praktek ini efektif, 

Pesan Dari Direktur Eksekutif
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Sekilas 2018 
Memperluas Akses ke Keadilan untuk Pekerja

1 Diestimasikan dari pendapatan tahun 2018, Justice Without Borders secara mandiri melakukan audit terhadap kondisi finansialnya setiap tahun

21 kantor hukum lokal dan internasional 
dari Hong Kong, Singapura, Indonesia dan 
Amerika Serikat yang menjadi mitra kami 

menyumbangkan waktu mereka untuk 
mengembangkan kasus kami, membangun 

kapasitas garis depan yang kritis, dan 
mengembangkan penelitian yang dibutuhkan 
untuk membantu kesuksesan di pengadilan. 
Legal fellows adalah mahasiswa hukum dari 
universitas-universitas besar di Hong Kong, 

Singapura dan Indonesia yang menempatkan 
keterampilan mereka untuk berlatih atas 

nama klien kami. Banyak legal fellows 
melanjutkan untuk menjadi pengacara pro 

bono untuk JWB setelah lulus.

21
mitra firma hukum

Total nilai sumbangan natura

US$1,497,113.28

US$308,880
Legal Fellows

US$1,188,233.28 
Mitra firma hukum 

6,353.63
jam pro bono

3,861 jam 
Rekan Hukum

2,492.63 jam Kantor 
Hukum (termasuk 
secondee)

Mengembangkan Akses 
Bantuan Hukum Transnasional

Total Pendapatan:

US$2,014,213.28

Pendapatan 
Natura: 
US$1,497,113.28

Penghasilan tunai: 
US$517,1001

220 
Kasus yang 

disaring

22 
Rujukan

kasus

35 
Kasus yang 

dikembangkan

Litigasi Strategis

3

Membangun Kapasitas Lokal Untuk Klaim Perdata 
Lintas Negara 

21 pelatihan kami di tiga negara, sudah melatih 489 pendamping kasus 
dan pengacara, membekali mereka dengan pengetahuan untuk dapat 

mengidentifikasi dan merujuk kasus ke JWB untuk litigasi perdata.

Filipina:  
10 pendamping kasus

Hong Kong:  
34 pendamping kasus

Singapura:  
158 pendamping 
kasus dan pengacara

Malaysia:  
30 pendamping 
kasus dan paralegal 
komunitas 

Indonesia:  
257 paralegal  
komunitas

489
pekerja sosial dan pengacara 
dilatih: Jumlahnya dua kali 
lipat dari orang yang dilatih 

pada tahun 2017

21 
pelatihan

Naik 30% dari  
tahun 2017

Jaringan mitra kami bekerja dengan kasus nyata. Kami bekerja dengan 
jaringan ini untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengajukan 

klaim yang mungkin dimiliki klien.

Menciptakan Jaringan Regional Hong Kong, 
Singapura, Indonesia, Filipina

50
organisasi 

mitra

21 firma hukum 

1 Universitas

26 organisasi 
garis depan 
organisations 

2 institusi 
pemerintahan

71
relawan

Singapura: 35Indonesia: 18

Thailand: 1 Filipina: 1

Hong Kong: 16
- 16 in Hong Kong
- 35 in Singapore
- 18 in Indonesia
- 1 in Philippines
- 1 in Thailand

Meningkat
39% 

Meningkat 
97% 

JUSTICE WITHOUT BORDERS | LAPORAN TAHUNAN 2018
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Capaian Utama 2018:

4

Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong, China

• Terobosan tercipta pada putusan pengadilan tinggi, di 
mana untuk pertama kalinya pengadilan rendah bisa 
diakses melalui video conference bagi pekerja migran 
yang sudah kembali ke negaranya.

• Penyelesaian kasus lintas batas pertama yang berhasil 
dicapai bagi pekerja migran

• Bimbingan bagi serikat pekerja migran, untuk 
meningkatkan jumlah pendamping kasus.

Indonesia

• Strategi pengumpulan bukti baru untuk menemukan 
dokumen penting bagi pekerja migran.

• Peluncuran hasil penelitian praktis & panduan untuk 
klaim asuransi di Indonesia

Singapura

• Penyelesaian kasus multi-nasional yang pertama: 
Klien merupakan warga negara Indonesia yang disiksa 
di Singapura, dia kembali ke negaranya dan kemudian 
proses klaim dilakukan di Malaysia negara tempat dia 
bekerja lagi.

• Penelitian strategis dalam hukum mengenai 
penempatan kerja ilegal dan peluncuran Panduan 
Praktisi kami versi terbaru.

• Pelatihan penanganan kasus bagi rekan organisasi 
garda depan yang baru, termasuk pemimpin 
komunitas pekerja migran. Mereka adalah yang 
pertama kali berinteraksi dengan pekerja migran yang 
membutuhkan bantuan.

Filipina

• Pelatihan litigasi lintas batas pertama yang diadakan 
oleh kami di Manila, dan bekerjasama dengan 
Organisasi Buruh Internasional (ILO) PBB.

4
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Tahukah Anda Nilai Eksploitasi?

Orang pergi bermigrasi karena berbagai alasan, tetapi 
uang yang mereka kirim ke rumah memiliki dampak yang 
sama. Setidaknya separuh dari pengiriman uang dari 
pekerja migran adalah untuk menutupi kebutuhan 
dasar keluarga, termasuk makanan, pakaian, dan 
tempat tinggal.2 

Ketika seseorang dibebankan biaya berlebihan, dibayar 
rendah, atau ditipu, yang dimiskinkan bukan hanya 
pekerjanya, namun juga keluarganya yang menjadi 
tanggungan mereka. Mereka yang diperlakukan 
sewenang-wenang atau mengalami kecelakaan kerja 
kemudian mengalami kerugian tambahan karena trauma, 
cedera yang berpotensi menghalangi kemampuan mereka 
untuk bekerja kembali. Eksploitasi dan pelecehan 
terhadap pekerja migran pada akhirnya sama dengan 
mencuri dari pekerja, keluarga dan komunitas mereka.

Sayangnya, pasar global untuk eksploitasi tenaga 
kerja sangat besar dan semakin berkembang. ILO 
memperkirakan bahwa di Asia Timur dan Tenggara, 
lebih dari US$50 miliar dicuri dari pekerja migran 
dalam bentuk-bentuk pelecehan terburuk saja.3 Di 
negara tujuan yurisdiksi kami, Hong Kong dan Singapura, 
351.000 pekerja rumah tangga migran menghasilkan 
US $2,35 miliar dalam gaji per tahun di Hong Kong, 
sementara 246.800 pekerja menghasilkan US $1,31 miliar 
per tahun di Singapura.4 Angka-angka ini menunjukkan 
bahwa bahkan di kota-kota yang lebih kecil ini, pasar 
untuk penyalahgunaan sangat besar.

Kesenjangan Dalam Akses Keadilan 
Transnasional

2 Farsight “Perbudakan Modern di Asia Timur”
3 Keuntungan dan Kemiskinan : Perekonomian Kerja Paksa, Organisasi Buruh Internasional (2014)
4 Departemen Statistik dan Sensus, Hong Kong: http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/gender/labour_force. Kementerian Ketenagakerjaan, Singapura: 

http://www. mom.gov.sg/documents-and-publications/foreign-workforce-numbers
5 Gaji rata-rata di Singapura: https://www.helperchoice.com/singapore/hire-domestic-helper

Posisi Strategis Kami Di Asia
Asia Timur dan Tenggara adalah rumah bagi beberapa 
negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di 
dunia, serta beberapa perbedaan regional terbesar 
antara negara maju dan negara berkembang. Pekerja 
dari Indonesia dan Filipina menyediakan tenaga kerja 
yang sangat dibutuhkan di seluruh wilayah – dan 
menghadirkan sasaran-sasaran untuk dieksploitasi. 
Singapura dan Hong Kong bersama-sama menjadi 
tuan rumah bagi hampir 600.000 pekerja rumah tangga 
migran, yang memberikan kontribusi yang signifikan 
kepada negara-negara tuan rumah mereka.

JWB mengembangkan litigasi perdata di yurisdiksi 
negara penempatan Hong Kong dan Singapura yang 
memiliki supremasi hukum kuat. Negara asal yang kami 
targetkan, Indonesia dan Filipina, merupakan negara 
yang memiliki organisasi masyarakat sipil yang kuat 
dan bantuan hukum yang dapat mendukung pengacara 
negara penempatan dalam mengumpulkan bukti dan 
mempertahankan kontak dengan klien.
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HONG KONG

FILIPINA

INDONESIA

SINGAPURA
4 organisasi 
garda depan 

terhubung

6 organisasi 
garda depan 

terhubung
21

rekan firma hukum 
di wilayah tersebut 

Pekerjaan Kami
Litigasi internasional itu rumit. Jaringan hukum regional adalah hal yang masih baru dan berkembang, sehingga dibutuhkan 
pengetahuan serta keterampilan khusus untuk menghadapi tantangan hukum dan logistik untuk mencapai kompensasi 

yang adil. 

Justice Without Borders menjembatani kesenjangan ini dalam akses ke keadilan bagi pekerja yang telah kembali ke rumah. 
Penyedia bantuan utama internasional kami dalam bentuk hukum, memberdayakan para pekerja yang telah kembali ke 
rumah untuk mendapatkan kompensasi yang pantas mereka terima, dan membuat para pelaku kekerasan bertanggung 

jawab atas tindakan mereka.

Bagaimana Kami Mencapai Misi 

Hukum di atas kertas dan hukum 
dalam praktek adalah hal yang 

sangat berbeda. 

Pendekatan langsung kami 
terhadap kasus-kasus mengarah 

pada praktik-praktik baik yang 
dapat dimanfaatkan oleh firma 

hukum kami dan mitra LSM untuk 
membantu ribuan pekerja migran.

KETERAMPILAN

Kami mengembangkan kemitraan 
kerja dengan firma hukum, pekerja 

sosial, organisasi komunitas, 
lembaga pemerintah, dan pekerja 
migran di Hong Kong, Singapura, 

Indonesia dan Filipina. Dengan 
menggunakan strategi kolaborasi 

dan pengembangan kapasitas, 
kami membantu jaringan dalam 

mendapatkan keahlian yang 
dibutuhkan, sehingga hal ini juga 

meningkatkan pekerjaan kami.

JARINGAN

Masalah yang dihadapi pekerja 
migran di Hong Kong dan 

Singapura kerap memunculkan 
pertanyaan hukum baru.

Penelitian hukum dan panduan 
praktisi kami membantu mengatasi 

tantangan ini, bahkan sebelum 
kasus sampai ke pengadilan.

PENGETAHUAN

14 organisasi 
garda depan 

terhubung

2 organisasi 
garda depan 

terhubung

6
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Memajukan Litigasi Perdata:  
Kasus Tahun 2018

6 Sebelumnya di Dechert LLP, sekarang di EY Law

242
kasus yang disaring  

dan dirujuk 

53
perkembangan 

kasus

Di Hong Kong, kami menciptakan terobosan baru 
yang membuat Pengadilan Tinggi di Hong Kong 
mengeluarkan keputusan yang mampu memberikan 
akses keadilan bagi pekerja meskipun mereka telah 
kembali ke negaranya. Sekarang pekerja bisa mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan Buruh di Hong Kong 
terkait penggunaan konferensi video dalam proses klaim 
kasus. Sebelum keputusan tersebut, selama ini pekerja 
yang sudah pulang ke negaranya harus kembali ke Hong 
Kong untuk menjalani proses pengadilan atau memilih 
untuk tidak melakukan klaim. 

Perjalanan dibalik Keputusan Ini
Pada akhir tahun 2016, majikan Joenalyn memecatnya 
tanpa kejelasan. Dalam perjalanan klaim kasus, seorang 
anggota keluarganya jatuh sakit dan memaksanya 
untuk kembali ke Filipina. Dia tidak memiliki pilihan 
selain menghentikan klaim kepada majikannya melalui 
Pengadilan Buruh.

Kami menangani kasusnya dengan rujukan dari HELP 
untuk pekerja migran dan segera membentuk tim 
pendukung lintas batas.

Litigator senior Kareena Teh memimpin litigasi Hong 
Kong6, Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong (HKCTU) 
mengirimkan perwakilannya di Pengadilan, dan Aliansi 
Pro Bono yang berbasis di Filipina membantu menjadi 
penghubung dengan klien. Bersama-sama, kami 
meluncurkan permohonan pertama “tautan video”, yang 
sampai saat itu secara teoritis hanya mungkin di bawah 
hukum.

Update tahun 2019: Pengadilan Buruh mengabulkan 
permohonan Joenalyn menggunakan konferensi 
video dalam kasusnya. Pekerja sekarang memiliki 
preseden yang jelas sehingga mereka tidak perlu 
kembali ke Hong Kong untuk menjalani pengadilan. 
Majikan yang menjadi pelaku juga menyadari bahwa 
mereka tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas 
perbuatan mereka, sampai pekerja migran benar-
benar pulang ke negara asalnya. Sidang terhadap 
kasus Joenalyn dilanjutkan pada September 2019.

Kasus Penting Di Hongkong : Pengadilan Melalui Internet Bagi Pekerja 
Migran Yang Sudah Kembali Ke Negaranya 

7

Potret Kasus yang Kami Kerjakan dalam 
Lima Tahun 
Sejak pertama kali dibentuk pada 
tahun 2013, sebanyak 32 organisasi 
dari seluruh wilayah pekerjaan JWB 
telah berkonsultasi dan merujuk kasus 
kepada kami. Banyak dari kasus kami 
melibatkan pekerja yang telah kembali 
ke negara asalnya sebelum mereka 
dapat meminta kompensasi.

Indonesia: 20

Hong Kong: 6

Singapura: 4

Filipina: 2

Pekerjaan yang kami lakukan mencakup lebih banyak uji coba kasus pada 
tahun 2018. Ini mencakup bentuk litigasi yang baru serta keputusan penting 
bagi lebih dari 360.000 pekerja di Hong Kong. Baca terus untuk mengetahui 
cerita mengenai ini.

JUSTICE WITHOUT BORDERS | LAPORAN TAHUNAN 2018
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*Nama telah diubah untuk melindungi identitas klien.

Upaya Memperoleh Keadilan Di 
Tiga Negara Bagi Nisa 
Catatan : meskipun pekerjaan ini hampir seluruhnya selesai pada 
2018, penyelesaiannya dilakukan pada tahun 2019. 

Nisa* mendapatkan pelecehan dan cedera saat bekerja 
di Singapura. Anak dari majikannya berulang kali 
memukulinya, dan Nisa juga sempat diserang oleh anjing 
milik majikannya yang menyebabkan cedera, tapi majikan 
menolak untuk membayar biaya perawatannya.

Nisa memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dan 
kembali ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan 
medis. Untuk mendapatkan uang, Nisa memilih untuk 
bekerja lagi di luar negeri yaitu di Malaysia. Hal ini 
membuatnya semakin jauh dari rumah dan upaya 
mendapatkan keadilan di Singapura. 

JWB mengambil kasus ini berdasarkan rujukan dari mitra 
kami HOME. Kami meminta pertanggungjawaban mantan 
majikan Nisa untuk memberikan kompensasi baginya dan 
keluarganya di Indonesia dan kami tetap berkoordinasi 
dengan Nisa di Malaysia. Dalam prosesnya kami dibantu 
oleh K&L Gates Straits Law LLC. 

Tujuh bulan kemudian, pada Maret 2019 mantan 
majikannya memilih menyerah dan mencapai kesepakatan 
dengan Nisa untuk membayar kompensasi yang merupakan 
haknya. Saat ini kompensasinya sedang dalam perjalanan 
untuk diterima oleh Nisa.

Kasus Nisa adalah salah satu kasus terobosan kami yang 
menunjukkan bahwa keadilan bisa dicapai di manapun. 
Tujuan jangka panjang JWB adalah membuat akses 
terhadap keadilan bisa didapatkan oleh seluruh pekerja , 
tidak peduli berapa kali mereka berpindah kerja.

Melawan Pemecatan Tidak Adil Di 
Hong Kong Terhadap Kehamilan 
Mawar

Mawar* menyadari bahwa dirinya sedang hamil ketika 
bekerja sebagai pekerja domestik di Hong Kong. Setelah 
memberitahu hal ini kepada majikannya, dia mendapatkan 
tekanan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia 
akhirnya pulang ke rumah dengan apa yang dia yakini 
sebagai cuti hamil, barulah kemudian dia mengetahui 
bahwa majikannya telah memecatnya.

Partner kami di Hong Kong yaitu Pathfinders bekerjasama 
dengan JWB untuk menyediakan pendampingan lintas 
batas. Dengan koordinasi JWB, mitra firma hukum 
kami Simmons & Simmons menangani masalah ini dan 
membantu Mawar bernegosiasi dengan majikannya.

Negosiasi tersebut membuahkan hasil berupa kompensasi 
yang diberikan kepada Mawar sejumlah HKD 30.000 
(USD 3821). Mawar telah menerima dana tersebut yang 
memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga 
dan bayinya.

Kami berterima kasih kepada PathFinders, Simmons 
& Simmons dan Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong 
(HKCTU) atas bantuannya dalam penanganan kasus ini.

Menjamin Kompensasi Benar-
Benar Diterima Oleh Korban 
Kemenangan kasus bukanlah akhir dari proses ini. Terlepas 
dari sistem perbankan global, banyak peraturan pengadilan 
dan pemerintah yang menyulitkan untuk bisa mengirimkan 
kompensasi kepada klien kami, sehingga uang tersebut 
masih tertahan di luar negeri. 

Tahun ini, pertama kalinya kami berhasil memenangkan 
kasus kesulitan mengenai pembayaran, melibatkan 
pekerja migran Filipina yang dikenakan biaya ilegal oleh 
agen. Di mana klien sudah kembali ke Filipina dan tidak 
bisa menetap untuk waktu yang cukup lama di Hong 
Kong untuk menerima secara langsung kompensasi 
pembayarannya. Mitra kami di HKCTU melibatkan kami 
untuk tetap mendampingi klien tersebut hingga akhirnya 
kami menemukan perwakilan hukum yang disetujui oleh 
pengadilan untuk mewakili proses penerimaan dana. JWB 
bekerja sebagai organisasi yang menjembatani, mengirim 
secara langsung uang dari pihak mitra hukum kami yaitu 
Herbert Smith Freehills kepada klien.
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Pekerjaan yang kami lakukan juga mencakup banyak tantangan logistik dan legal yang menyebabkan pekerja sulit 
mendapatkan kompensasi layak atas eksploitasi, cedera, atau kerugian lain yang mereka alami. Tahun ini, kami menyoroti 
kemajuan dalam mengatasi masalah seperti bukti yang hilang, dan memperluas upaya untuk mendapatkan kompensasi 
di luar jalur litigasi.

Membangun Strategi Inovatif Untuk 
Meningkatkan Akses terhadap Kompensasi 

Mengupayakan Strategi Untuk 
Mendapatkan Bukti Yang Penting : 
Hak Atas Informasi Di Indonesia

Kurangnya bukti sering menjadi penghalang utama 
dalam banyak kasus yang kami dan mitra kami kerjakan. 
Mengembangkan strategi dalam pengumpulan bukti 
baru adalah bagian penting dari pekerjaan kami.

Pada tahun 2018, kami fokus mengupayakan untuk 
bisa mendapatkan dokumentasi yang dimiliki oleh 
pemerintah. Tim kami di Indonesia mempelopori strategi 
untuk mendapatkan dokumen penting milik pekerja 
migran dari lembaga pemerintah daerah.

Pertama kalinya di Indonesia, kami menggunakan 
hak atas informasi negara untuk meminta bukti dari 
BNP2TKI7, lembaga resmi negara yang penting karena 
memegang informasi milik klien. Dalam jangka waktu 
yang cukup cepat, BNP2TKI menyetujui dan memberikan 
salinan file perjanjian kerja dan perjanjian penempatan. 
Di akhir tahun, kami berhasil mendapatkan bukti dari 
BNP2TKI untuk 20 klien kami. Kami sangat berterima 
kasih kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) atas 
bantuannya membuat permintaan bukti, dan kepada 
Roosdiono & Partners atas bantuannya meninjau garis 
besar penelitian kami mengenai strategi baru ini.

7 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), translating to “National Agency for the Protection and Placement of 
International Migrant Workers”.

Klaim Terhadap Majikan Atas 
Tindakan Penempatan Ilegal

Strategi baru yang berfokus di Singapura ini bertujuan 
untuk mengatasi praktik yang tidak lazim dilakukan 
oleh majikan yang memerintah pekerjanya bekerja di 
luar aturan kerja yang berlaku di negara tersebut. Mulai 
dari bekerja di rumah saudara hingga mengurus toko 
majikannya, hal ini beresiko pekerja mendapatkan sanksi 
hukum. Bahkan pekerja juga sering tidak dibayar atas 
pekerjaan yang terpaksa mereka lakukan.

Sebagai upaya mengatasi praktek kegiatan ilegal ini, 
publikasi JWB menjadi langkah awal percobaan litigasi. 
Di dalamnya menjabarkan strategi yang potensial untuk 
membuat majikan memberikan kompensasi kepada 
pekerja mereka atas pekerjaan yang mereka lakukan dan 
resiko yang mereka dapatkan.

Kami berterima kasih kepada mitra kami yaitu Tan Kok 
Quan Partnership atas bantuannya melakukan tinjauan 
yang sangat substantif terhadap penelitian yang dipimpin 
oleh Legal Fellow kami. Kami juga berterima kasih kepada 
firma hukum Herbert Smith Freehills telah meninjau 
penelitian awal ini dan telah mensponsori peluncuran 
karya ini.

Baca publikasinya sekarang di 
www.forjusticewithoutborders.org/publications/

http://forjusticewithoutborders.org/publications/
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Memperluas Pekerjaan Kami 
Dengan Melakukan Klaim 
Asuransi Di Indonesia Dan 
Malaysia 

Pada tahun 2018, JWB memperluas pekerjaan 
kami di bidang asuransi dengan tujuan membantu 
pekerja migran mendapatkan kompensasi, 
serta pada waktu yang bersamaan mencoba 
menghindari proses litigasi yang memakan waktu.

Sistem Asuransi Nasional Indonesia: BPJS

JWB berada di garis depan dalam memahami 
perubahan terbaru sistem asuransi bagi 
pekerja migran. Melalui publikasi, kami, kami 
menyediakan analisis penting dan pemahaman 
mengenai sistem asuransi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS). Kami juga akan berusaha 
memberikan analisis dan pemahaman mengenai 
peraturan-peraturan baru yang akan dikeluarkan 
oleh pemerintah pada bulan Desember 2018. 
Pekerjaan kami di bidang ini membantu mitra 
kami di dalam maupun di luar negeri untuk 
memastikan kliennya selalu terbarui mengenai 
sistem, dan memastikan lebih banyak pekerja 
mendapatkan pembayaran atas kevalidan klaim 
yang mereka ajukan.

Kami berterima kasih kepada mitra firma 
hukum kami yaitu Allen & Overy, dan Ginting 
& Reksodiputro atas bantuannya dalam 
memberikan tinjauan terhadap penelitian tahap 
awal kami.

We thank law firm partners Allen & Overy, Ginting 
& Reksodiputro for reviewing our first round of 
research.
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Proyek Asuransi dengan ILO Malaysia

JWB melanjutkan perjalanannya ke Malaysia, 
berkaitan dengan konferensi yang sebelumnya 
kami selenggarakan mengenai litigasi sipil lintas 
batas. Proyek baru ini bergerak untuk mementori 
LSM dan serikat pekerja di Malaysia dan Indonesia 
dalam mengidentifikasi klaim asuransi di negara-

negara tersebut dan kemudian bekerjasama untuk menyiapkan 
klaim, mengajukan dokumen, dan berhasil mendapatkan 
kompensasi.

Proyek ini berfokus pada pekerja perkebunan dan pekerja 
rumah tangga. Proyek ini telah mengidentifikasi beberapa 
percobaan klaim oleh pekerja yang sudah kembali ke Indonesia 
dan ingin mengajukan klaim di Malaysia. Selanjutnya klaim 
semacam itu akan lebih banyak diidentifikasi di tahun depan 
sebelum batas waktu proyek ini.

Memfokuskan Publikasi Unggulan 
Kami Pada Pekerja Domestik

Setelah berdiri selama lima tahun dan sudah ada 700 kasus 
yang disaring sejak publikasi awal, Panduan Praktisi Singapura 
untuk Pekerja Migran telah mendapatkan revisi. Panduan 
tersebut telah membantu pengacara dan pendamping kasus 
dalam mengidentifikasi kunci penting dari klaim sipil yang 
dapat dibuat oleh pekerja domestik terhadap majikannya 
yang telah melakukan pelanggaran ataupun terhadap agen 
yang membebankan biaya berlebih. Dalam panduan yang 
telah diperbaharui ini terdapat fokus tambahan pada klaim 
khusus pekerja domestik, dan termasuk bagian-bagian baru 
yang penting tentang pembebanan biaya berlebih oleh agen, 
pekerjaan tambahan yang ilegal dan bagian yang dikembangan 
yaitu mengenai cedera dan bahaya lainnya.

Unduh publikasinya sekarang di  
www.forjusticewithoutborders.org/publications/

http://forjusticewithoutborders.org/asuransi-tki/
http://forjusticewithoutborders.org/publications/
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Bekerjasama Mengembangkan Kemitraan 
Dan Membangun Kapasitas Garda Depan 
Pelatihan JWB membangun inti dari organisasi garda 
depan di wilayah yang dapat mengidentifikasi potensi 
klaim sipil dan mengambil tindakan, sebelum buktinya 
hilang. Kami juga menyelenggarakan lokakarya 
Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk 
membantu pengacara pro bono mengasah keterampilan 
mereka dalam mendukung klaim sipil pekerja migran. 
Tahun ini kami memperluas jangkauan kami ke lebih 
banyak pendamping kasus dan pengacara pro bono.

Mitra Garis Depan
Mitra kami adalah mereka yang secara aktif bekerja 
bersama kami. Pada tahun 2018, JWB bekerjasama dengan 
16 mitra garis depan baru, dan 11 mitra yang sebelumnya 
untuk merujuk kasus, terlibat dalam pengerjaan kasus, 
atau berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas.

Mitra Firma Hukum
Kami dan 21 mitra firma hukum kami bekerja bersama 
dalam litigasi, penelitian hukum, pelatihan, dan tata 
kelola perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah firma 
di Singapura, Hong Kong, atau Indonesia, sekaligus 
kontribusi dari cabang internasional mitra firma hukum 
kami.

Malaysia: 1

Filipina: 1

Hong Kong: 2

Singapura: 7

Indonesia: 10

21 
Pelatihan dan 
Lokakarya yang 
diadakan tahu 
2018

489
Pendamping 
kasus, paralegal 
komunitas, dan 
pengacara dilatih 
pada tahun 2018:
Jumlahnya dua 
kali lipat dari 
tahun 2017

Malaysia: 30

Filipina: 10

Hong Kong: 34

Singapura: 158

Indonesia: 257

Hong Kong
Pada tahun 2018, kami mulai bekerjasama dengan para 
pimpinan pekerja migran di beberapa serikat pekerja 
lokal. Mengikuti dua pelatihan yang sebagian besar 
mencakup pekerja rumah tangga yang memiliki serikat 
pekerja, kami mulai berdiskusi dengan mitra serikat 
pekerja kami untuk membangun kapasitas kerja serikat 
pekerja mereka dalam skala yang lebih besar. Kami 
meresmikan bimbingan am bulan kami di tahun 2018, 
dan pelatihan pertama 

Filipina
JWB resmi memulai pekerjaan di Filipina pada Februari 
2018. Bersama dengan ILO, kami memberikan pelatihan 
kepada anggota serikat pekerja internasional SENTRO 
dalam melakukan identifikasi klaim pekerja yang kembali 
ke Filipina dari Hong Kong. Selanjutnya para peserta 
melaporkan bahwa pelatihan tersebut memberdayakan 
mereka untuk bisa mendampingi klien mereka melakukan 
klaim lintas batas.

Meningkat 30%  
dari 2017
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West 
Java

Central
Java

East 
Java

JAKARTA: 
DPN SBMI

BLITAR:  
KOPI Blitar and 

Pertakina

LAMPUNG:  
SBMI Lampung, SBMI 
Lampung Timur, SBMI 

Lampung Selatan

CILACAP:  
FWBM Nusawungu

PONOROGO:  
KOPI Ponorogo

Kerjasama di wilayah 
Lampung Timur dan Selatan 
dengan cabang SBMI 
setempat: 

• 26/01/18: JWB 
mengadakan pelatihan 
untuk SBMI Lampung 
dengan total peserta 26

• 8/09/18: JWB mengadakan 
klinik kasus dan pelatihan 
lanjutan mengenai 
pengumpulan bukti 
dengan total 34 peserta. 
Kami bekerjasama dengan 
SBMI Lampung Timur 
dan Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia yang 
mengirimkan dosen dan 
mahasiswanya untuk turut 
mendampingi klinik kasus

• 9/09/18: JWB mengadakan 
pelatihan bagi 18 paralegal 
komunitas di Lampung 
Selatan. Ini adalah cabang 
baru SBMI, dan pelatihan 
kami diadakan untuk 
meningkatkan jumlah 
paralegal komunitas

14-15 July 2018: JWB mengadakan 
pelatihan dua hari untuk 13 
komunitas. Paralegal di Cilacap. 
Video singkat pelatihan tersedia di 
saluran YouTube resmi JWB.

WONOSOBO: 
KITA Institute and 
SBMI Wonosobo

INDRAMAYU: 
SBMI Indramayu

BANTEN:  
SBMI Banten

SUKABUMI: 
SBMI Sukabumi

• 19-22 July 2018: JWB mengadakan pelatihan dua hari berturut-turut untuk 
total 40 paralegal komunitas di Ponorogo dan Blitar, yang diadakan dengan 
bekerja sama dengan cabang-cabang KOPI lokal di setiap komunitas. 

• KOPI Ponorogo dan KOPI Blitar telah merujuk kasus ke JWB setelah pelatihan.

Indonesia

Indonesia
Sejak mulai beroperasi di Indonesia tahun 2017, JWB telah 
bekerja bersama organisasi garis depan bantuan bagi pekerja 
migran di Indonesia. Kami memperluas jangkauan kami di 
tahun 2018.

Hasil dari Pelatihan tahun 2018
1. Di Serang, Blitar, dan Lampung Selatan, mitra kami 

melaporkan bahwa pelatihan yang mereka terima 
telah secara langsung meningkatkan jumlah paralegal 
komunitas terlatih di wilayah tersebut, sehingga 
memperluas kemungkinan pekerja migran yang 
sudah kembali ke daerahnya bisa mendapatkan akses 
pendampingan.

2. Di Cilacap, Ponorogo dan Blitar, mitra kami melaporkan 
bahwa paralegal komunitas mereka secara signifikan 
meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka 
dalam mengejar para pelaku yang membebankan biaya 
berlebih pada pekerja migran dan melaporkan kasus 
tersebut ke lembaga pemerintah terkait

Klinik Kasus
Warung Konsultasi Buruh Migran adalah klinik berjalan yang 
membantu pekerja migran mendapatkan nasihat tentang 
kasus mereka dari pengacara sukarela JWB. Pada tahun 2018, 
JWB mengunjungi beberapa komunitas untuk melakukan uji 
coba klinik ini. Kami berencana untuk memperluas pekerjaan 
ini ke komunitas lain di seluruh Jawa dan Sumatera Selatan 
pada tahun 2019 dan seterusnya Read more here

Singapura
JWB berkomitmen untuk berkolaborasi secara 
konstruktif dengan lembaga pemerintah dan organisasi 
serupa.

Kami terlibat dalam Pemangku Kepentingan Tahunan 
Pemerintah Singapura untuk Satuan Tugas Antar-
Lembaga untuk Perdagangan Orang, dan kami secara 
aktif membantu Kelompok Kerja Layanan Masyarakat 
Hukum Pro Bono dalam upaya mereka untuk lebih 
mendukung pekerja migran di Singapura.

Pada tahun 2018, kami mengadakan lima lokakarya 
kepada mitra garis depan kami, melatih lebih dari 80 
pendamping kasus dan pimpinan pekerja migran. Kami 
juga mengadakan dua lokakarya CPD yang berfokus 
pada pengacara. Sebanyak 60 pengacara telah dilatih, 
sebagian besar dari mereka sudah memiliki kapasitas 
lokal yang memadai dan dengan demikian dapat 
bekerja secara langsung pada kasus-kasus di Singapura.

Pada tahun 2018, Program Legal Fellowship 
JWB diakui oleh Institut Pendidikan Hukum 
Singapura sebagai Pekerjaan Pro Bono (APBW) 
yang memenuhi persyaratan Program Pro Bono. 
Mahasiswa sekarang dapat memenuhi persyaratan 
pro bono universitas mereka bersama kami.

https://www.youtube.com/watch?v=YYluf2raoCk
https://www.youtube.com/watch?v=YYluf2raoCk
https://forjusticewithoutborders.org/case-clinic-indramayu/
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Alat Baru untuk Mengerjakan Kasus Agar 
Dapat Memenuhi Kebutuhan Pekerja 
secara Lebih Baik 
Pada tahun 2018 kami terus mengembangkan alat praktis yang bisa digunakan oleh komunitas untuk mengajukan klaim 
sipil lintas batas.

Singapura
Membantu Pekerja Domestik Mendapatkan Haknya: 
Kami membuat dan menyebarluaskan ratusan flyer 
kepada pekerja migran mengenai hak-hak mereka, 
dengan penjelasan yang mudah untuk dipahami. 
Kami menyebarkan flyer tersebut kepada pekerja di 
acara tahunan Pekerja Rumah Tangga Asing, yang 
diselenggarakan oleh mitra kami FAST.

Poster informasi mengenai hak dan upaya klaim bagi 
pekerja yang ingin kembali ke negaranya: Kami membuat 
poster grafis yang menjelaskan mengenai bagaimana 
cara pekerja untuk mengajukan klaim setelah kembali ke 
negaranya. Mitra kami HOME membantu menyebarluaskan 
poster ini ke tempat penampungan pekerja.

Panduan mudah untuk mengumpulkan bukti: Para 
peserta dari pelatihan kami telah menerima ringkasan 
mengenai jenis-jenis bukti yang dibutuhkan untuk masing-
masing jenis klaim. Ringkasan tersebut dapat membantu 
peserta meningkatkan dokumentasi data yang ada untuk 
menemukan bukti penting agar tidak hilang. Tersedia juga 
di Panduan Praktisi kami.

Indonesia
Manajemen Kasus dan Identifikasi Klaim untuk Pekerja 
Migran: Buklet materi pelatihan dalam Bahasa Indonesia 
berisi infor masi mengenai hak-hak pekerja migran di 
Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. Buklet ini juga 
menjelaskan solusi yang tersedia untuk masing-masing 
jenis klaim, panduan pengumpulan bukti, dan tips tentang 
sensitivitas gender. Templat yang ada akan membantu 
pendamping kasus untuk mengisi informasi dengan lebih 
cepat dan efektif.

SADD

w

Justice Without Borders

PURSUING CIVIL CLAIMS FOR 
FOREIGN DOMESTIC WORKERS 

IN SINGAPORE AND 
FROM ABROAD

A PRACTITIONER’S MANUAL
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http://forjusticewithoutborders.org/publication/sgmanual
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Melihat Kedepan, Menuju 2019
2018 adalah tahun di mana JWB melakukan ekspansi besar dan 
mampu mengidentifikasi banyak bidang pekerjaan di masa depan

Pentingnya Mencapai Jumlah Target Kasus: Jumlah kasus yang 
kami kerjakan terus bertambah. Kami sedang mencari cara untuk 
menyelesaikan kasus yang sedang berlangsung dan menerapkan 
pelajaran yang dapat diambil untuk beragam tantangan baru 
yang akan hadir. Menyelesaikan lebih banyak kasus akan mampu 
memberikan kami data yang dibutuhkan untuk membuat praktek 
terbaik dalam menjadikan klaim lintas batas lebih efisien, efektif, 
dan terjangkau.

Menguatkan Kemitraan: Saat ini kami bekerjasama dengan 
banyak organisasi garis depan yang menangani isu pekerja 
migran di Hong Kong dan Singapura. Pada tahun 2019, kami 
berupaya untuk memperkuat strategi keterlibatan kami dan 
berkolaborasi dengan mitra unuk lebih mengembankan keahlian 
kami, sekaligus berkontribusi pada pekerjaan mereka. Kami 
sudah merencanakan peningkatan upaya pengembangan 
kapasitas dengan mitra penting di masing-masing yurisdiksi. 

Di Indonesia, kami berfokus pada organisasi yang paling 
terlibat dalam bidang pekerjaan yang kami lakukan, sekaligus 
membangun kemitraan baru di tempat-tempat seperti Jawa 
Tengah, di mana banyak pekerja asal Hong Kong dan Singapura 
berasal. 

Pada akhirnya, pekerjaan kami di Filipina akan mengikuti jejak 
langkah di Indonesia. Kami akan menjalin hubungan dengan 
mitra penting di Manila dan sekitarnya. Fokus kami adalah untuk 
membangun kapasitas mitra, sekaligus mengidentifikasi kasus-
kasus yang masih memiliki kesahan pengajuan klaim di luar 
negeri. 

Menciptakan solusi untuk tantangan 
utama kami 
Pergi ke Tempat Para Pekerja Kembali Pulang: Membangun 
jaringan yang luas dengan mitra lokal kami adalah kunci penting 
untuk memastikan bahwa pekerja migran bisa mendapatkan 
pendampingan hukum yang mereka butuhkan di manapun 
mereka berada. Mengidentifikasi mitra di daerah asal pengiriman 
pekerja dan membangun kapasitas mitra kami tentunya akan 
membutuhkan waktu, usaha, dan sumber daya.

“Sesuatu yang Normal Tidak Berarti Legal”: Di Indonesia, 
agen tenaga kerja dan makelar terus mempromosikan bahwa 
biaya pembayaran mereka adalah sah dan dapat diterima, 
padahal kenyataannya tidak. Organisasi komunitas yang ada 
terus berjuang untuk merubah persepsi yang ada mengenai 
pembayaran yang tinggi kepada agen dan makelar adalah 
sesuatu yang normal dan harus dibayar. Pada tahun 2019, kami 
memperluas upaya penyadaran mengenai hak ketenagakerjaan 
di Indonesia, dalam rangka mendidik masyarakat tentang hukum 
dan hak-hak mereka.
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Para Pendana dan Mitra JWB

Pendana

• Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
• Alvarez & Marsal
• Centenary Lodge No. 7629 E.C
• Danos Associates
• Dechert LLP

• Morrison & Foerster LLP
• RPC
• Seyfarth Shaw LLP
• Simmons & Simmons
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
• Mr. James Bidlake
• Ms. Fuzet Farid
• Mr. Andy Kerr
• Mr. Michael Lawson
• Ms. Amanda Lees
• Ms. Stephanie Price
• Mr. Tsuyoki Sato

Kami juga berterima kasih kepada 107 
donor individu atas kontribusi mereka. 

Mitra International Agencies
• International Labour Organisation (ILO)
• International Organisation for 

Migration (IOM)

Indonesia
• DPN SBMI (Serikat Buruh Migran 

Indonesia)
• SBMI Lampung
• SBMI Lampung Timur
• SBMI Lampung Selatan
• KOPI Blitar
• KOPI Ponorogo
• FWBM Nusawungu
• Pertakina
• SBMI Indramayu
• PPK
• ADBMI
• Infest/PSDBM (Migrant Worker 

Resource Center)
• Paguyuban Seruni
• KITA Institute
• Universitas Indonesia

Hong Kong
• HELP for Domestic Workers 
• Hong Kong Confederation of Trade 

Unions (HKCTU)
• Harmony Baptist Church 
• Pathfinders 
• Hong Kong Federation of Asian 

Domestic Workers Union (FADWU)
• Progressive Labour Union of Domestic 

Workers - Hong Kong (PLUDW-HK)

Singapura
• Humanitarian Organisation for 

Migration Economics (HOME)
• Foreign Domestic Worker Association 

for Social Support and Training (FAST)
• Indonesian Family Network (IFN)
• Filipino Family Network (FFN)

Filipina
• SENTRO
• International Pro Bono Alliance (IPBA)

Mitra Firma 
Hukum Kami 
di : Hong Kong, 
Singapura, 
Indonesia dan 
Amerika Serikat

• Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
• Allen & Gledhill LLP
• Allen & Overy LLP
• Dechert LLP
• Duane Morris LLP
• Simmons & Simmons
• Simmons & Simmons JWS
• Eversheds Harry Elias LLP
• EY Law
• Herbert Smith Freehills LLP
• K&L Gates Straits Law LLC

• King & Wood Mallesons
• Morrison & Foerster LLP
• Nakoorsha Law
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
• Oentoeng Suria & Partners
• Peter Low & Choo LLC
• Providence Law
• Regency Legal LLP
• Roosdiono & Partners
• Tan Kok Quan Partnership
• WMH Law
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Bermitra dengan Justice Without Borders sangat diperlukan untuk membantu sebagian kasus HELP, karena itu adalah satu-
satunya cara agar akese keadilan bisa diterima oleh pekerja domestik yang sudah kembali ke negara asalnya dan secara 
finansial tidak mampu kembali ke Hong Kong. Selama bertahun-tahun, banyak klien HELP memilih untuk melepaskan hk 
mereka karena mereka tidak dapat tinggal di Hong Kong untuk jangka waktu yang lama dan tanpa memiliki pekerjaan. 
Pekerjaan JWB memungkinkan pekerja migran untuk kembali ke negara asalnya dan melanjutkan perjuangan mendapatkan 
hak-hak mereka. Bukan hanya JWB yang mampu memungkinkan hal ini terjadi, staf mereka juga berkomitmen, kolaboratif, 

dan sabar dalam mengerjakan pekerjaan mereka.

Karen Ng, Manajer Kasus di HELP for Domestic Workers

Kemenangan terbaru Justice Without Borders merupakan hal yang sudah lama dinantikan, ini merupakan bukti upaya 
pencapaian visi JWB dan mitra pro bono atas kerja keras mereka untuk memberikan akses keadilan bagi semua. Saya 
dan tim saya merasa terhormat dan bangga menjadi bagian dari kerja keras tim yang signifikan ini, kami menantikan 

pencapaian sejarah berikutnya dalam kasus ini.

Kareena Teh, Mitra dari EY Law, menyampaikan mengenai keputusan penting Pengadilan Buruh yang mengizinkan 
pekerja untuk menghadiri sidang di rumah melalui konferensi video.

Orang baik melakukan pekerjaan yang baik. Saya pernah bekerja bersama tim Justice Without Borders dan relawannya 
di Singapura, Malaysia dan Indonesa untuk memformulasikan strategi yang bisa digunakan untuk mendampingi korban 
eksploitasi kerja. Saya dapat membuktikan bahwa faktanya JWB memenuhi tujuannya untuk menciptakan jalur bantuan 
hukum lintas batas bagi para korban eksploitasi tenaga kerja. Saya tidak ragu bahwa hal ini akan berlanjut untuk terus 

mendorong tindakan yang lebih tegas bagi para pekerja migran yang tertindas

Joseph Liow, Mitra, K&L Gates Straits Law LLC

Pelatihan dari Justice Without Borders membantu kami memahami dan mengidentifikasi kasus, juga mengenai bagaimana 
mengumpulkan bukti kasus sehingga mampu menyelesaikan kasus klien kami secara cepat. Menurut pengetahuan saya, 
JWB memiliki jaringan lintas batas yang membantu menangani masalah pekerja migran Indonesia, terutama mengenai 

asuransi dan kekerasan yang dialami pekerja migran.

Rumi dari Lembaga KITA di Wonosobo, Indonesia

Kami sangat terbantu dengan adanya Justice Without Borders, JWB menjadi teman diskusi kasus ataupun materi-materi 
yang kami kurang pahami. Pihak JWB sangat komunikatif, bersahabat, dan selalu ada saat kami membutuhkan bantuan 

ataupun saran.

Neni from SERUNI
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Ini tahun ke empat saya menginvestasikan waktu, tenaga, dan 
donasi untuk organisasi ini karena investasi yang saya lakukan 
nilainya lebih dari sekedar membayar dalam bentuk uang. Selama 
terlibat di Justice Without Borders, saya dapat belajar keahlian 
yang berharga dalam manajemen relasi, mempengaruhi pemangku 
kebijakan, dan bagaimana organisasi amal multijurisdiksi yang kecil 
mampu menciptakan begitu banyak dampak dalam waktu singkat. 
Saya mampu membawa apa yang telah saya pelajari dari JWB untuk 
pekerjaan saya dan menantikan tahun-tahun berikutnya untuk 

melayani kepentingan terbaik bagi organisasi ini.

Michelle Yu, Anggota Dewan JWB

Saya mulai bekerja di Justice Without Borders pada tahun 2014 
ketika pertama kali didirikan. Pada awal saya bertemu Douglas dan 
mendengar tentang JWB, saya langsung tertarik dan mendapat 
hak istimewa untuk mendukung pekerjaan luar biasa yang telah 
mereka sediakan bagi para korban eksploitasi tenaga kerja 
dan perdagangan manusia, dan LSM yang telah mendampingi 
mereka. Saya telah terlibat dalam sejumlah peran dan berharap 
untuk melihat pertumbuhan dan kesuksesan JWB di tahun-tahun 

mendatang.

Gene Bulmash, Anggota Dewan JWB
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Tim kita
Meliputi empat negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, tim kami terdiri dari delapan staf profesional yang bekerja 
secara purna waktu dengan latar belakang hukum dan migran.

Kantor kami di Hong Kong, Jakarta, dan Singapura setiap tahun menerima lebih dari sukarelawan yang berdedikasi dari 
mahasiswa hukum, sarjana hukum, hingga para profesional. Mahasiswa hukum mengkontribusikan kemampuannya 
melalui Program Fellowship kami. Fellows kami mendapatkan pengalaman bekerja sama dengan pengacara, LSM, 
dan klien serta turut berkontribusi pada komunitas lokal. Pada tahun 2018, 5 Fellows Hukum JWB mengkontribusikan 
3.861 jam pro-bono.     

Kepala 
Kantor, 

Singapura

Fellow 
Hukum

Fellow 
Hukum

Kepala 
Kantor, 

Hong Kong

Staf 
Hukum, 

Hong Kong

Fellow 
Hukum

Kepala 
Kantor, 

Indonesia

Staf 
Hukum, 

Indonesia

Koordinator 
Operasi & 
Program

Petugas Operasi 
& Hubungan 
Masyarakat 

(Humas)

Fellow Operasi 
& Hubungan 
Masyarakat 

(Humas)

Dewan Direksi

Direktur Eksekutif

Dewan Direksi  
JWB 2018
• Douglas MacLean: 

Pendiri & Direktur 
Eksekutif

• Michelle Yu: Bendahara
• Gene Bulmash: Sekretaris
• Jonathan Crompton: 

Anggota Dewan Penasihat
• Joo Kim Ng: Anggota 

Dewan Penasihat
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Dukung Justice Without Borders

Layanan Hukum adalah layanan yang mahal. Pekerja yang paling membutuhkan layanan hukum seringkali 
merupakan orang yang tidak mampu mendapatkannya. JWB mengatur dan memberikan layanan hukum yang selalu 

gratis untuk klien.

Peningkatan kapasitas kerja kami juga digratiskan untuk klien NGO. Dukungan ini sangat penting untuk meyakinkan 
organisasi - organisasi di seluruh negara yang menjadi target kami untuk dapat mengidentifikasi dan menggugat 
dengan kemampuan mereka, hal ini dapat memperkuat pencapaian dari pekerjaan kami. Keberhasilan di sini berarti 

lebih banyak kompensasi untuk para korban, dan para pelaku lebih bertanggung jawab.

Bergabunglah dengan kami dalam mewujudkan kompensasi yang adil dapat dimiliki oleh seluruh buruh migran.

Sumbangkan layanan Anda
Sumbangan dalam bentuk natura sangat penting untuk mencapai misi kami. Baik anda seorang pengacara, 
desainer grafis, akuntan, pengembang web atau memiliki kemampuan bahasa khusus, kami dapat menggunakan 

bantuan anda!. 

Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk kesempatan menjadi sukarelawan lainnya. Kami adalah organisasi 
yang berkembang dan kami menyambut siapapun yang memiliki antusiasme seperti kami untuk mendukung 

buruh migran.

Menjadi Investor
Apapun yang anda berikan, donasi anda akan membantu kami dalam membangun jaringan, pengetahuan, dan 
kecakapan yang dibutuhkan untuk membuat akses kompensasi yang adil dapat dimiliki oleh orang-orang yang 
sangat membutuhkan. Sebagai investor, anda akan mendapatkan kabar secara berkala mengenai pekerjaan kami, 

sehingga anda dapat melihat dampak dari dukungan anda terhadap pekerja migran yang rentan.

Transfer Bank adalah metode yang lazim kami gunakan untuk donasi. 100% dari donasi anda kami gunakan untuk 
melaksanakan misi kami.

Hong Kong Bank of China (012)
Nama Akun: JUSTICE WITHOUT BORDERS, LIMITED

Nomor Rekening: 012-611-10317251

Amerika Serikat: Silahkan kontak kami melalui info@justicewithoutborders.org 

Justice Without Borders Limited adalah badan amal yang didaftarkan di Hong Kong dan dibebaskan dari pajak sesuai 
dengan Pasal 88 dari Undang - Undang Pendapatan Dalam Negeri (Badan Amal Terdaftar 91/151018). Seluruh donasi di 

Hong Kong yang melebihi 100 HKD adalah pajak yang dapat dikurangi.

Justice Without Borders terdaftar sebagai lembaga non-profit US 501 c(3). Sebagai 501 c(3) amal, semua donasi AS 
dapat dikurangkan dari pajak sesuai dengan hukum AS.
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JUSTICE 
WITHOUT 
BORDERS
Karena hak atas kompensasi yang adil seharusnya tidak berakhir 
Bahkan ketika korban kembali pulang ke rumah

Justice Without Borders Limited adalah badan amal yang didaftarkan di Hong Kong dan 
dibebaskan dari pajak sesuai dengan Pasal 88 dari Undang - Undang Pendapatan Dalam 
Negeri (Badan Amal Terdaftar 91/151018).

Justice Without Borders terdaftar sebagai lembaga non-profit US 501 c(3). Sebagai 501 c(3) 
amal, semua donasi AS dapat dikurangkan dari pajak sesuai dengan hukum AS.

info@forjusticewithoutborders.org

www.forjusticewithoutborders.org

forjusticewithoutborders

4_jwb

https://www.linkedin.com/company/justice-without-borders

Kantor Hong Kong 

Garage Collective, Shop 4-7
158A Connaught Road W
Sai Ying Pun
Hong Kong

Kantor Singapura

16 Kallang Place
#07-01/02/03
Singapore 339156
Tel: +65 6871-8757

Kantor Indonesia

CODE Margonda
Depok Town Square Mall Lt. 2
Jl Margonda Raya, Depok

Kantor US 

4615 Sedgwick Street NW
Washington DC 20016, USA

mailto:info%40forjusticewithoutborders.org?subject=
http://forjusticewithoutborders.org
https://web.facebook.com/forjusticewithoutborders/?_rdc=1&_rdr
http://twitter.com/4_JWB
https://www.linkedin.com/company/justice-without-borders

