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2019 adalah tahun yang transformasional. Kami telah 
mengubah cara pendekatan pengembangan kapasitas kami 
dan mitra kami merespon dengan cara menemukan lebih 
banyak pekerja yang membutuhkan bantuan kami. Litigasi 
lintas batas kami telah menghasilkan keputusan-keputusan 
yang dapat membantu para perempuan dan pria ini untuk 
dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku kekerasan. 
Hal yang paling penting, kami telah beralih dari merealisasikan 
konsep menjadi pengembangan, menetapkan tahapan untuk 
lima tahun ke depan di Asia.

Secara singkat, tahun lalu telah membawa kami selangkah 
lebih dekat dengan apa yang kami mimpikan; sebuah dunia di 
mana perempuan dan pria yang merantau ke luar negeri untuk 
mengerjakan pekerjaan yang paling melelahkan sekalipun 
dapat tetap mengakses bantuan, kapanpun dan di manapun 
mereka membutuhkannya. 

Pada 2019, kami telah membangun fondasi lima tahun pertama. 
Pelatihan-pelatihan perdana untuk organisasi-organisasi 
masyarakat di garis depan telah berubah menjadi program 
bimbingan yang berkomitmen. Partisipan program bimbingan 
kami menemukan lebih banyak orang yang menyangka bahwa 
kembali ke rumah berarti pergi tanpa kompensasi. Orang-
orang yang kami bimbing saat ini menjangkau ratusan orang 
lebih banyak dari apa yang dapat kami capai sendirian. 

Uji kasus yang telah kami mulai membawa kami pada 
pembelajaran-pembelajaran yang dapat membuat proses 
litigasi menjadi lebih mudah, memperluas hal-hal yang dapat 
diklaim oleh klien kami terhadap majikan atau agensi di jarak 
jauh. Keberhasilan berarti kompensasi yang sangat dibutuhkan 
bagi mereka yang terus menghidupi keluarga mereka.

Pada akhir 2019, portfolio kami yang terdiri lebih dari tiga 
puluh kasus aktif telah bertambah sedikit dari jumlah 
pekerjaan yang telah berkembang. Hal ini telah terbangun 

secara langsung atas bimbingan kami kepada pihak-pihak 
di garda depan. Bersama dengan strategi-strategi hukum 
dan panduan praktis kami, kami terus mengembangkan 
keahlian komunitas kami dalam akses lintas batas terhadap 
keadilan. Secara total, upaya kami selama lebih dari 5 tahun 
terakhir telah menyentuh lebih dari 1,200 pekerja sosial, 
pengacara-pengacara dan tokoh-tokoh masyarakat yang 
terlatih di lapangan. Hal ini telah menghasilkan lebih dari 800 
penyaringan kasus. Ketika kami memulainya, jumlah-jumlah 
di sektor kami mendekati angka 0, dan mereka menjadi batu 
loncatan pertama menuju sebuah massa kritis. Awal dekade 
ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai langkah baru 
demi mewujudkan pekerjaan kami menjadi kenyataan, dalam 
skala besar.

Pekerjaan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa perempuan 
dan pria yang berani maju, penyandang dana dan sukarelawan 
yang percaya pada pekerjaan kami, mitra-mitra di garis depan 
yang kepercayaannya telah kami peroleh, dan para staf kami 
yang luar biasa, yang datang setiap hari untuk membuat 
visi kami menjadi kenyataan. Terima kasih untuk semuanya 
yang telah bergabung dengan kami dalam perjalanan untuk 
membuat akses terhadap keadilan ini menjadi kenyataan bagi 
pekerja migran, bahkan setelah mereka pulang ke rumah.

Hormat kami,

Douglas MacLean, 
Eksekutif Direktur dan Pendiri

Justice Without Borders

Pesan dari Direktur  
Eksekutif & Pendiri 
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Eksploitasi Menyakiti Manusia dan 
Keluarga Mereka Secara Nyata
Pekerja migran memberikan kontribusi besar bagi pembangunan 
di Asia Tenggara. Di negara-negara asal yang menjadi target kami, 
pengiriman uang mengambil proporsi yang signifikan dari PDB 
masyarakat lokal. Pada tahun 2018, Filipina menerima USD 33.7 
miliar sementara Indonesia menerima USD 11,2 miliar. Sebagian 
besar terkonsentrasi di wilayah-wilayah utama di setiap negara. 

Sebagian besar pekerja yang datang ke Singapura dan Hong Kong 
adalah perempuan yang sehari-hari melakukan pekerjaan rumah 
tangga untuk mendukung keluarga mereka. 

Sayangnya, Organisasi Buruh Internasional PBB memperkirakan 
USD 50 miliar dicuri dari pekerja migran dalam bentuk eksploitasi 
di Asia Timur & Asia Tenggara saja. Jumlah ini meningkat drastis 
saat bentuk-bentuk eksploitasi yang ‘lebih rendah’ diperhitungkan, 
seperti biaya agensi ilegal dan pemotongan 

Perempuan-Perempuan yang Membuat 
Pekerjaan Rumah Tangga Terwujud
Singapura dan Hong Kong adalah dua dari tempat tersibuk yang 
menjadi tujuan bagi pekerja rumah tangga perempuan Filipina 
dan Indonesia. Mereka mempekerjakan lebih dari 640,000 pekerja 
rumah tangga migran, jika digabungkan, dapat menghasilkan 
lebih dari USD 3,656 miliar upah tahunan – ini target yang sangat 
menggoda bagi para predator.

Betapapun mengejutkan jumlahnya, nilai riil yang dibawa pekerja-
pekerja ini dapat dilihat secara nyata di rumah-rumah kita. Dengan 

Kesenjangan  
dalam Akses  
Transnasional  
ke Keadilan 



5

keluarga berpenghasilan ganda dan populasi lanjut usia yang 
semakin bertambah di kedua kota, pekerja rumah tangga 
migran sangat diminati untuk merawat orang tua yang 
lanjut usia, bayi, dan anak-anak. Banyak keluarga menjalani 
kehidupan yang lebih nyaman dan seimbang berkat orang-
orang yang dapat bekerja untuk mereka.

Sebaliknya, pekerja rumah tangga migran bekerja di luar 
negeri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk 
diri sendiri dan keluarga mereka. Uang kiriman mereka 
adalah penyelamat bagi orang-orang yang mereka cintai, 
tabungan modal usaha mereka, dan merupakan kontribusi 
penting bagi keuangan rumah tangga mereka.

Ketika seorang pekerja perempuan menjadi korban, hal itu 
tidak hanya menyakiti dirinya, tapi juga keluarganya. Bagi 
mereka yang dilecehkan atau dianiaya, mereka menderita 
trauma psikologi, emosional dan mental, di mana semua ini 
menghambat kemampuan mereka untuk kembali bekerja 
dan mencari nafkah dalam jangka panjang. Kerugian ini 
ditanggung bersama oleh keluarga mereka.

Bagaimana Cara Kami Membuat 
Akses Terhadap Keadilan Jadi 
Memungkinkan
Mereka yang memiliki uang dapat dengan mudah menyewa 
pengacara. Tidak masalah apakah mereka masih tinggal di 
negara yang sama atau telah pindah ke tempat lain. Mereka 
yang mengajukan klaim di Singapura dan Hong Kong dapat 
menikmati sistem hukum yang kuat serta didukung oleh 
aturan hukum yang adil. 

Pekerja migran tidak memiliki sumber daya seperti itu. 
Bantuan hukum masih sangat lokal. Pekerja-pekerja yang 
kembali ke rumah biasanya merelakan klaim mereka di 
luar negeri karena sebagian besar lembaga bantuan di 
tempat asal tidak memiliki kapasitas untuk mendukung 
klaim terhadap seseorang di luar negeri. Mereka pulang 
tanpa membawa apa-apa, sementara pelaku menghindari 
tanggung jawabnya.

Di sinilah kami melangkah masuk. Posisi unik kami sebagai 
LSM regional dengan kantor-kantor lokal memungkinkan 
kami untuk mengembangkan keahlian lintas batas yang 
sangat dibutuhkan. Pekerjaan kami dengan para pemangku 
kepentingan lokal membantu menumbuhkan kapasitas di 
antara mereka yang memiliki akses langsung ke ratusan ribu 
pekerja. Pada akhirnya, fokus hukum kami berarti kami dapat 
mendorong uji litigasi yang mengubah klaim luar biasa hari 
ini menjadi klaim biasa di masa yang akan datang untuk 
klien kami, entah mereka sudah pindah dari satu kota atau 
menyeberangi lautan.

* “Migrant domestic workers drive growth and encourage female 
participation in Asian economies” - ASEAN TODAY, 13 March 2019 

https://www.aseantoday.com/2019/03/migrant-domestic-workers-
drivegrowth-and-encourage-female-participation-in-asian-economies/
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H O N G  K O N G

I N D O N E S I A

F I L I P I N A

S I N G A P U R A

Misi Kami
Justice Without Borders membangun akses bantuan hukum transnasional bagi para korban 
eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia, sehingga mereka dapat mencari 
kompensasi yang layak, bahkan setelah mereka kembali ke rumah.

Siapa Kami?
Justice Without Borders (JWB) adalah organisasi nirlaba regional yang mendukung korban 
eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia dalam mencari kompensasi adil terhadap 
pelaku, bahkan setelah mereka pulang ke kampung halaman. Di Asia, kami bekerja di seluruh 
Hong Kong, Singapura, Indonesia dan Filipina untuk meningkatkan kapasitas akses terhadap 
keadilan. Kami juga mendorong terobosan pengadilan perdata dimana klaim kompensasi 
lintas batas yang luar biasa berubah menjadi hal yang biasa.

Pemangku Kepentingan Kami 
Kami melayani pekerja migran yang mengalami eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan 
manusia. Sebagai sebuah organisasi regional, kami bekerjasama dengan organisasi-organisasi 
di garis depan, lembaga-lembaga pemerintah, firma hukum, pengacara, mahasiswa hukum, 
asosiasi bantuan hukum, dan program pendidikan hukum klinik universitas. Kami sangat 
berterima kasih atas dukungan pendonor-pendonor kami yang memastikan kami dapat 
melanjutkan pekerjaan ini. 

Sanggahan: JWB ADALAH ORGANISASI INDEPENDEN YANG TIDAK BERAFILIASI DENGAN ORGANISASI LAINNYA, 
TERMASUK ORGANISASI “WIHTOUT BORDERS” LAINNYA. JUSTICE WITHOUT BORDERS TIDAK MEMILIKI AFILIASI DENGAN 
DOCTORS WITHOUT BORDERS/MEDECINS SANS FRONTIERS, LAWYER WITHOUT BORDERS, INC/ABOGADOS SIN 
FRONTERAS, ATAU JUDGER WITHOUT BORDERS. DOCTORS WITHOUT BORDERS DAN MEDECINS WITHOUT BORDERS 
ADALAH MERK DAGANG DARI MEDECINS SANS FRONTIERS INTERNATIONAL.

Justice 
Without 
Borders
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Litigasi internasional adalah hal yang kompleks. Bantuan hukum regional saat ini masih baru dan terus 
berkembang, dan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mengatasi tantangan hukum 
dan logistik yang menghalangi adanya kompensasi yang adil. Di JWB, kami mengisi kebutuhan ini dengan cara 
mengembangkan dan memberikan keahlian yang diperlukan oleh pemangku kepentingan lokal untuk membantu 
pekerja memperjuangkan hak-hak mereka. Kami melakukannya dengan:

Jaringan

Kami mengembangkan kemitraan 
kerja dengan pengacara pro bono, 
pekerja sosial, organisasi komunitas, 
lembaga-lembaga pemerintah dan 
pekerja migran di seluruh Hong 
Kong, Singapura, Indonesia, dan 
Filipina. Melalui kolaborasi dan 
pengembangan kapasitas, kami 
memberdayakan masyarakat 
dengan keahlian kami dalam akses 
lintas batas terhadap keadilan.

Pengetahuan

Banyak isu-isu yang 
dihadapi pekerja migran 
merupakan pertanyaan baru 
dalam hukum. Penelitian 
hukum dan panduan praktis 
kami membantu mengatasi 
tantangan baru ini bahkan 
sebelum kasus sampai ke 
pengadilan. 

Keterampilan

Seperti yang diketahui oleh para 
praktisi, hukum di atas kertas dan 
hukum dalam praktik adalah hal 
yang sangat berbeda. Pendekatan 
langsung kami terhadap 
kasus-kasus mengarah pada 
praktik-praktik baik yang dapat 
dimanfaatkan firma hukum dan 
mitra LSM kami dalam menolong 
lebih banyak lagi dari kira-kira 
1 juta pekerja di sepanjang rute 
migrasi kami. 

Kami Mengembangkan Komunitas-
Komunitas yang Membuat Akses 
Internasional terhadap Keadilan 
Menjadi Kenyataan 
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Sekilas di Tahun 2019 

1. Litigasi strategis membentuk “puncak piramida” dari pekerjaan 
kami. Pengembangan kapasitas mengarah pada kasus-
kasus potensial dengan uji kasus yang paling menjanjikan 
dikembangkan. JWB bertujuan untuk manfaat dibandingkan 
kuantitas dalam pekerjaan kasusnya. 

Litigasi Strategis1 Membangun Kapasitas Lokal untuk  
Klaim Perdata Lintas-Batas

35
Lokakarya 
Pelatihan

(peningkatan 
sebesar 67% dari 
tahun 2018)

8  
Hong Kong

13
Singapura

13  
Indonesia

1 
 Filipina 

152  
kasus yang disaring

14  
rujukan kasus

15  
kasus uji litigasi 
dikembangkan 

Pendapatan Total USD 2,203,470

USD 1,700,510 
Pendapatan natura

USD 502,960
Penghasilan tunai

571
Pekerja Sosial, 
Komunitas 
Paralegal dan 
pengacara-
pengacara 
terlatih

(peningkatan 
sebesar 17% dari 
tahun 2018) 

62  
Hong Kong

391 
Singapura

91  
Indonesia

27 Filipina 

Menciptakan Jaringan Regional 
di seluruh Hong Kong, 
Singapura, Indonesia, & Filipina
Kami bekerja sama dengan jaringan mitra kami 
untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan 
mengajukan klaim atas nama klien.

58 mitra organisasi

13
Firma 
hukum

2 
Lembaga pemerintahan 

internasional

39 
Organisasi 

garis depan

4 
Universitas

Mengembangkan Akses Transnasional kepada 
Bantuan Hukum

7,443 
Jam pro bono 

3,394 hours 
Rekan hukum

1,502 hours 
Rekan hubungan 
masyarakat

2,547 hours
Mitra firma hukum

USD 1,700,510
Total dalam bentuk 
non-uang 

USD 120,160
Rekan hubungan 
masyarakat

USD 271,520
Rekan hukum

USD 1,308,830
Mitra firma hukum

14
Rekan hubungan 

masyarakat

13
Mitra firma hukum

28 
Rekan hukum
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Tonggak Kunci  
2019

Hong Kong SAR
• Program bimbingan dengan 

Federasi Serikat Pekerja 
Rumah Tangga Asia2 untuk 
meningkatkan kapasitas.

• Saat bersejarah dalam sejarah 
hukum Hong Kong ketika buruh 
migran pertama menghadiri 
sidang melalui tautan video.

• Konferensi Kasus perdana 
dengan mitra firma hukum 
untuk berbagi pembelajaran 
kasus.

• Hasil luar biasa dalam kasus 
diskriminasi karena disabilitas

• Penelitian dan panduan praktis 
edisi Hong Kong tentang 
pengukuran kerugian atas 
cedera yang diderita oleh 
pekerja migran

Indonesia
• Program magang secara intensif 

bagi mitra-mitra organisasi 
komunitas untuk meningkatkan 
kapasitas ke tingkat yang lebih 
tinggi.

• Strategi baru dalam menangani 
pengenaan biaya agensi yang 
berlebihan dengan klaim massal 
‘Reverse Cross-Border’.

• 9 kunjungan lapangan yang 
belum pernah terjadi sebelumnya 
ke lebih dari 40 organisasi garis 
depan di seluruh daerah-daerah 
utama yang mengirim pekerja 
migran.

• Lokakarya pelatihan pertama 
untuk staf Kementerian Luar 
Negeri.

• Kemitraan dengan agensi PR 
lokal untuk membawa keahlian 
komunikasi ke tingkat yang lebih 
tinggi.

Filipina
• Program 

Pelatihan dan 
Pembimbingan oleh 
ILO menandakan 
dimulainya 
pembangunan 
kapasitas di Filipina.

Others
• Eksekutif Direktur 

JWB menampilkan 
kerja di Konferensi 
ILO untuk Hari 
Menentang 
Perdagangan 
Manusia Sedunia di 
Qatar.

Singapura
• Memperdalam 

keterlibatan 
garis depan dan 
menjangkau 
kelompok-kelompok 
komunitas baru 
seperti FILODEP, Suara 
Kita dan Blessed 
Grace Community 
Church.

• Panduan praktis edisi 
Singapura tentang 
pengukuran kerugian 
atas cedera yang 
diderita pekerja 
migran. 

9

2. Federation of Asian Domestic Worker Union (FADWU)
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Gambaran Besar: Wawancara 
dengan Eksekutif Direktur kami

Q. Apa tujuan awal Anda ketika 
mendirikan Justice Without 
Borders?

A. Tujuan awal saya adalah untuk mengatasi 
kesenjangan yang lebar antara pekerja 
rentan yang bergerak secara internasional 
tetapi hanya memiliki dukungan lokal 
ketika ada masalah. Ketika pekerja 
migran dibebani biaya yang berlebihan, 
diperdagangkan, dilecehkan secara 
fisik atau seksual di luar negeri, mereka 
seringkali hanya memiliki dua pilihan: 
tinggal di luar negeri dan berjuang untuk 
kasus mereka atau menyerah atas klaim 
mereka dan pulang.

 Hal yang paling menyedihkan adalah 
memilih pulang karena mereka tidak 
mampu untuk tetap tinggal dan 
memperjuangkan kasus mereka. Ini  
adalah masalah universal yang terjadi 
di seluruh dunia. Kerugian ekonomi 
yang diderita para korban ini melukai 
mereka dan keluarga mereka. Keadaan ini 
menempatkan mereka dalam lingkaran 
kemiskinan yang tidak dapat dihindar oleh 
banyak orang.

 Justice Without Borders mulai menangani 
masalah ini. Kami membantu mereka, 
yang sebagian besar adalah perempuan, 
pekerja-pekerja dan keluarga mereka untuk 
menuntut keadilan dan mendapatkan 
kompensasi yang dibutuhkan agar bisa 
bertahan.

Q. Setelah 6 tahun, apakah Anda 
telah mencapai tujuan Anda 
untuk membantu para pekerja 
mendapatkan akses ke keadilan 
ketika mereka pulang?

A. Jawabannya tentu saja tidak. Seperti 
halnya masalah-masalah sosial yang lain, 
itu tentu akan memakan waktu yang lama, 
bertahun-tahun, tapi kami yakin bahwa itu 
bisa diselesaikan.

 Ada banyak advokat, baik di negara asal 
para pekerja maupun di luar negeri, yang 
sangat menunjukkan ketertarikan tentang 
ini – organisasi komunitas, serikat pekerja, 
lembaga-lembaga pemerintahan dan 
pengacara, yang semuanya bertujuan 
membantu pekerja-pekerja ini. Sayangnya, 
mereka yang bekerja di berbagai negara 
yang berbeda dan membantu orang yang 

sama, hampir tidak pernah bekerja sama. 
Mereka tidak saling kenal. Pada dasarnya, 
ketika seorang pekerja meninggalkan 
ruang aktivitasnya, seolah-olah pekerja itu 
telah menghilang. 

 Itulah sebabnya kami membangun 
jaringan orang-orang yang membantu 
pekerja-pekerja ini bersama-sama, 
membangun pengetahuan tentang 
bagaimana memperjuangkan kasus-kasus 
seperti ini yang belum pernah ada di 
dalam sektor pekerja migran sebelumnya, 
dan mengumpulkan keterampilan 
bagaimana mewujudkannya. Kami telah 
menunjukkan bukti terwujudnya konsep 
ini dengan keberhasilan-keberhasilan 
kami membangun kapasitas organisasi-
organisasi lokal untuk membantu pekerja-
pekerja ini, dan dalam penanganan kasus 
kami sendiri. Tetap saja kami masih jauh 
dari membuat klaim lintas batas sebagai 
strategi normal setiap hari.

Q. Bisakah Anda menunjukkan 
beberapa contoh keberhasilan 
yang menurut Anda dapat 
menggambarkan pekerjaan Anda 
sejauh ini?

A. Kebanyakan orang yang mengajukan 
pertanyaan ini biasanya berpikir tentang 
jumlah kasus yang diselesaikan. Kami 
sudah memulai dengan infrastruktur 
untuk membuat kasus-kasus ini menjadi 
mungkin.

 

Sebelum JWB dibentuk, seseorang dapat 
benar-benar menghitung jumlah kasus 
lintas batas yang terjadi di pengadilan 
Singapura atau Hong Kong. Tidak peduli 
bahwa setidaknya ada 1,5 juta pekerja 
migran yang bekerja atau telah bekerja di 
kedua tempat ini.

 Pencapaian pertama kami adalah 
membangun pelatihan kapasitas program 
untuk keempat yurisdiksi kami. Kami 
telah melatih lebih dari 1.200 pekerja 
sosial, pengacara, dan para pemimpin 
masyarakat.

 Untuk menangani masalah-masalah lintas 
perbatasan semacam ini, dari mana saja, 
dari Singapura dan Hong Kong menuju 
Indonesia dan Filipina. Orang-orang ini 
kembali kepada kami berulang-kali untuk 
merujuk kasus.
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Kami telah melihat perubahan, dari 
kepasrahan bahwa tidak ada yang 
bisa sampai penjangkauan organisasi-
organisasi dan berkata, “Saya tahu 
seseorang yang baru saja pulang. Dia 
memiliki masalah khusus ini. Ini bukti-
buktinya. Apa yang bisa kami lakukan?” 
Kami sudah mulai membentuk gerakan. 

 Perubahan-perubahan ini telah membawa 
terobosan kasus-kasus yang jarang terjadi 
dalam kasus lintas batas. Mulai dari nol, 
jumlah kasus kami yang dapat membantu 
orang secara nyata terus bertambah. 

 Akhirnya, kasus-kasus ini mulai mengubah 
kerangka hukum karena banyak dari kasus-
kasus ini untuk pertama kalinya dibawa ke 
pengadilan. 

Q. Anda telah memeriksa lebih dari 
800 kasus tetapi hanya sejumlah 
kecil yang dapat dilanjutkan 
untuk litigasi. Menurut Anda 
apakah hasil ini sesuai dengan 
semua upaya yang dilakukan 
sejauh ini?

A. Masalah yang kami bahas sangat sistemik 
sehingga lima, tujuh atau bahkan sepuluh 
tahun akan tampak sebagai kerangka 
waktu yang relatif singkat. Ketika kami 
mulai, hampir tidak ada yang bisa 
mendapatkan kompensasi jika mereka 
meninggalkan negara tempat mereka 
bekerja, tidak peduli seberapa parah 
mereka dilecehkan. Infrastruktur untuk 
akses lintas batas terhadap keadilan 
sama sekali tidak ada. Organisasi layanan 
sosial lokal tidak saling kenal. Pengacara 
setempat tidak tahu bagaimana cara 
mengajukan klaim ini. Orang-orang telah 
kembali ke rumah tanpa tahu bahwa 
mereka masih memiliki hak. 

 Pekerjaan kami tidak berbeda dari 
pekerjaan sosial yang lain, menciptakan 
perubahan sistem membutuhkan waktu. 
Jumlah ini sangat luar biasa sejak kami 
memulai, melewati tidak hanya satu, dua, 
atau tiga, tapi empat yurisdiksi. 

 Pengembangan kapasitas ini telah 
menjadi kunci untuk membuat banyak 
kasus korban menjadi berjalan. 800 kasus 
pertama telah mengungkap banyak 
orang yang mungkin memiliki klaim, baik 
itu eksploitasi, pelecehan, atau bahkan 
perdagangan manusia. 

 Pengumpulan bukti adalah saat di mana 
penurunan besar terjadi. Karakter dari 
jenis-jenis kasus membuat hal ini menjadi 
sangat menantang; pekerja rumah 
tangga migran, sebagai contoh, tinggal 
dan bekerja di rumah orang lain, di luar 
pengawasan publik. Tantangan lainnya 
adalah banyak organisasi dan pekerja 
yang tidak tahu bahwa mereka harus 
mempertahankan bagian-bagian tertentu 
sebagai bukti.

 Dukungan kami kepada agensi-agensi 
lokal membantu kami untuk mendapatkan 
bukti penting sebelum hilang, kami 
telah merintis cara memulihkan banyak 
dokumen-dokumen dari pemerintah dan 
sumber lainnya. Pekerjaan kami di sini 
telah mengubah banyak kasus yang tidak 
dapat dipertahankan menjadi kasus yang 
berhasil. 

 Bagian terakhir, tentu saja adalah litigasi. 
Saat ini merupakan kasus “uji litigasi” kecil. 
Kami hanya melihat kasus-kasus dengan 
bukti yang cukup. Angka-angka itu akan 
tetap kecil tetapi akan bertambah seiring 
kami dan mitra kami mengangkat kasus-
kasus berkualitas yang kami temukan.

 Proses beberapa tahun ini adalah 
tentang mengidentifikasi pekerja yang 
membutuhkan, membantu mitra kami 
mengembangkan kasus, dan kemudian 
membawa kasus-kasus yang memiliki 
cukup bukti ke pengadilan. Kami 
mengulangi siklus ini untuk orang-orang 
dan pekerjaan kami beralih dari yang luar 
biasa ke yang biasa. Saat itulah kita akan 
benar-benar berhasil.

Q.  Apakah ada pembelajaran utama 
yang membuat Anda mengubah 
arah atau masuk lebih dalam 
kepada sebuah isu untuk dapat 
memajukan misi dan tujuan 
Anda?

A. Tentu saja. Kami memulai dengan gagasan 
untuk peningkatan dengan melatih 
organisasi komunitas untuk melakukan 
pekerjaan kami. Itu tidak terjadi. 
Sebaliknya, kami telah belajar bahwa 
banyak organisasi yang tidak memiliki 
kapasitas untuk melakukan pekerjaan ini 
atau telah memiliki prioritas lain karena 
klien-klien garis depan mereka meminta 
mereka untuk melakukan hal-hal lain. 

 Maka, kami belajar untuk memetakan 
keterlibatan peran mitra-mitra organisasi 
komunitas kami secara spesifik. Bagi 
mereka yang lebih selaras dengan 
pekerjaan kami, kami menyediakan 
lokakarya dan bimbingan yang lebih 
intensif. Bagi yang lain, kami memberikan 
pelatihan kesadaran yang lebih sederhana 
untuk menemukan pekerja-pekerja yang 
membutuhkan.

 Kami telah melihat hasil yang sangat 
positif dari kedua pendekatan ini. Kedua 
kelompok ini sekarang menemukan lebih 
banyak kasus dan merujuk kasus-kasus 
yang dapat kami bantu.

Q.  Menurut Anda, apakah tantangan 
terbesar Anda dalam mencapai 
misi Anda?

A. Ruang lingkup dari dua negara asal yang 
kami miliki ini sangat besar. Jumlah 
Indonesia dan Filipina secara bersama-
sama adalah sekitar 360.000.000 orang. 
Sebagai referensi, jumlah tersebut adalah 
jumlah seluruh populasi Amerika Serikat. 
Menjangkau seluruh area-area tempat 
pekerja bermigrasi ke luar negeri adalah 
tugas yang monumental. Bagi kami, kami 
benar-benar harus meningkatkannya. Jadi 
jelas, itu adalah masalah pendanaan dan 
sumber daya.

Q. Mengapa seseorang harus 
menyumbang dan mendukung 
JWB daripada isu sosial yang 
lain?

A. Pada akhirnya, itu tergantung pada apa 
yang menggerakkan Anda. Pekerjaan kami 
bukan hanya tentang pekerja migran, ini 
tentang membantu manusia yang memiliki 
keluarga untuk didukung. Perempuan-
perempuan pekerja keras ini berusaha 
memperbaiki kehidupan mereka dan 
anak-anak mereka, orang tua, dan bahkan 
saudara kandung mereka. Itu sebabnya 
begitu banyak kondisi yang sulit di luar 
negeri untuk mendapatkan pekerjaan.

 Ketika pekerja tersebut mengalami 
kekerasan fisik atau bertemu dengan 
agensi tenaga kerja yang mengambil 
gajinya beberapa bulan secara illegal, ini 
bukan hanya tentang kerugian yang terjadi 
padanya, tapi juga sebuah ketidakadilan 
bagi dirinya dan seluruh keluarga. Secara 
bersama-sama, kami berbicara tentang 
miliaran dollar yang dicuri dari pekerja 
yang sudah menghasilkan begitu sedikit.

 Jika kita berhasil, kita bisa mengubah 
situasi ini demi perempuan dan pria yang 
rentan yang tak terhitung jumlahnya. 
Saat ini, kami mulai mengubah perilaku. 
Saat ini, agensi-agensi tenaga kerja 
dan majikan-majikan yang buruk tahu 
bahwa mereka dapat mengirim pekerja 
untuk pulang dan menghindari semua 
tanggung jawab. Saat kita maju, semakin 
banyak pekerja akan dapat menjangkau 
dan menuntut tanggung jawab pelaku. 
Mereka akan cepat belajar bahwa ketika 
seorang pekerja pulang itu tidak berarti dia 
menghilang. 
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Pekerja migran seringkali tidak mendapatkan infrastruktur 
yang memungkinkan terjadinya akses global ke pengadilan 
lokal. Dunia komersial benar-benar menikmati puluhan tahun 
keahlian dan pembangunan jaringan yang memungkinkan 
mereka yang memiliki uang untuk mengejar klaim di manapun 
mereka berada.

Hal ini tidak berlaku untuk pekerja migran. Mereka bergantung 
pada komunitas lokal dan layanan-layanan pemerintah untuk 
membantu mereka melewati eksploitasi yang telah mereka 
derita, dan lembaga-lembaga ini jarang memiliki koneksi atau 
pengalaman di luar negeri yang memungkinkan mereka untuk 
mengajukan klaim bahkan di negara tetangga.

Kami memulai pekerjaan kami untuk menghadapi kesenjangan 
lebar antara negara-negara yang harus dilalui pria dan 
perempuan pekerja keras setiap hari. Kasus-kasus mereka 
tidak akan berhasil tanpa kapasitas lintas batas dan tugas 
pertama kami adalah mengembangkan kapasitas itu secara 
berkelanjutan.

Tujuan kami adalah upaya beberapa tahun untuk 
memberdayakan organisasi-organisasi garis depan dan 
pengacara-pengacara yang melayani pekerja secara lokal. 
Dilengkapi dengan jaringan-jaringan, pengetahuan dan 
keterampilan tentang bagaimana mereka membawa klien dari 
kisah eksploitasi menuju kepada kompensasi yang berhasil. 
Mitra-mitra ini dapat meningkatkan skala pekerjaan kami 
hingga tingkat yang benar-benar dapat menjangkau semua 
yang membutuhkan bantuan.

Pada 2019, kami mengubah program pelatihan utama kami 
menjadi fokus pada pembimbingan. Bekerja dengan organisasi-
organisasi inti yang potensial, kami mengubah para para 
anak bimbing kami yang adalah para pekerja sosial menjadi 
ambassador untuk akses lintas batas terhadap keadilan. Kami 
juga memperluas pelatihan awal kami ke mitra yang baru, 
menyiapkan langkah untuk pengembangan kapasitas jangka 
panjang ke depan.

Indonesia
Bekerja sama dengan Kedutaan Besar Swiss untuk meluncurkan 
program magang paralegal selama 6 bulan tentang litigasi 
lintas batas. Empat mitra LSM mengirim paralegal berbasis 
komunitas senior untuk mempelajari spektrum penuh kasus 
lintas batas. Dua tahapan magang selama 14 hari di Jakarta, 
menemani kerja lapangan setempat dengan pembelajaran 
yang mencakup hukum, manajemen kasus, dan pengarahan 
dengan firma hukum yang berbasis di Jakarta dan lembaga-
lembaga pemerintah. 

Lulusan-lulusan program ini telah melatih 20 hingga 25 
paralegal tambahan di tempat asal mereka, dan melalui 
kegiatan penjangkauan masyarakat yang melibatkan lebih 
dari 500 anggota masyarakat. Cakupan geografis termasuk 
Lampung, Ponorogo, dan Blitar. 

Program ini akan berkembang pada 2020 dengan kelompok 
yang lebih besar dari sejumlah besar pekerja migran utama di 
daerah pengirim utama ke seluruh Indonesia.

Akses terhadap Keadilan Dimulai 
dengan Membangun Kapasitas1
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  Paralegal dari Institut Kita di Wonosobo mempraktikan wawancara klien
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J A W A  T E N G A H
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Y O G Y A K A R T A

L A M P U N G

Indonesia

Pelatihan Para Ahli di 
Kementerian Luar Negeri 

Kami menggunakan kesempatan kolaborasi 
dengan Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia ke tingkat yang baru dengan 
mengadakan lokakarya pelatihan untuk 23 
anggota staf kementerian tentang litigasi 
kasus lintas batas. Peserta belajar tentang 
masalah klaim atas kasus-kasus yang umum 
di Hong Kong dan Singapura, dan melakukan 
latihan langsung dengan berbagai skenario 
kasus.

Kami juga turut serta di lapangan untuk 
berbicara dengan komunitas pengirim 
utama di Yogyakarta dan Jawa Tengah 
tentang hak-hak buruh migran. Kami 
bergabung dengan Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia dalam sebuah talk show 
radio di Purwakarta dan Wonosobo untuk 
meningkatkan kesadaran publik tentang 
akses lintas batas terhadap keadilan melalui 
hukum perdata.

Membangkitkan Pengacara-
Pengacara Indonesia 
Generasi Selanjutnya

Mahasiswa dari Universitas Indonesia 
(UI) telah menjadi kunci bagi 
pekerjaan lokal kami. Pada 2019, 
mereka menerbitkan sebuah buku 
yang menganalisis pengalaman 
mereka sebagai rekan hukum yang 
mencakup segala sesuatu dari 
pekerjaan kasus yang menantang 
hingga peluang untuk kemajuan 
hukum di Indonesia. 

Kami juga meresmikan hubungan 
kami dengan UI, untuk mengenalkan 
para pengacara masa depan yang 
berbakat dalam pekerjaan kami. 
Para mahasiwa dan mahasiswi ini 
akan menjadi kolega utama di dunia 
hukum saat mereka mengambil posisi 
di perusahaan dalam negeri dan 
global di tahun-tahun mendatang.

“Keadilan itu Mungkin” 
– Langsung Menjangkau 
Masyarakat di Lapangan 

Pada 2019, kami melakukan sembilan 
kunjungan lapangan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya di daerah-
daerah pengirim utama yang mencakup 
Sumatera Selatan dan hampir seluruh 
Jawa. Kami menyajikan peluang 
litigasi lintas batas kepada lebih dari 
empat puluh organisasi, banyak yang 
mendengar tentang pekerjaan kami untuk 
pertama kalinya. Perjalanan termasuk 
presentasi-presentasi masyarakat dan 
pelatihan tentang hak-hak buruh migran 
di Singapura dan Hong Kong. Tujuh 
puluh uji kasus yang mengejutkan 
diidentifikasi, menyoroti kebutuhan kuat 
bagi masyarakat lokal untuk mengetahui 
bahwa pekerja masih dapat mengajukan 
klaim bahkan setelah kembali ke rumah.

  Lokasi kunjungan lapangan ke seluruh Indonesia

Kisah  
Wawancara:  
Rulis Diana
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Rulis Diana adalah salah satu peserta 
magang kami dari Proyek Kedutaan Besar 
Swiss. Dia adalah seorang guru TK dan 
sukarelawan di KPI Banyuwangi. 

Q:  Bagaimana program pelatihan 
magang selama 6 bulan?

A:  Sangat berguna. Saya belajar 
bagaimana menangani kasus-kasus 
pekerja migran dan saya ingin 
membagikan pengetahuan ini agar 
mereka dapat menjaga diri mereka 
sendiri.

Q:  Anda terlihat sangat termotivasi 
untuk menjadi perwakilan atas 
akses pekerja migran kepada 
keadilan. Kenapa?

A:  Banyak dari saudara-saudara dan 
teman-teman saya adalah pekerja 

migran. Saya ingin mereka dapat tetap 
aman dan menyadari hak-hak mereka.

Q:  Apa yang telah Anda lakukan 
sejauh ini?

A:  Di luar dari komunitas saya sendiri, 
saya telah membagikan pengetahuan 
saya kepada peserta yang lebih luas 
seperti P4TKI, SBMI, Bumiwangi.

Q:  Apa harapan Anda bagi para 
pekerja migran?

A:  Hak-hak pekerja migran dapat 
dihormati dan kompensasi yang 
adil sebagai ganti dari pelanggaran. 
Mereka juga dapat belajar dari 
pengalaman yang lainnya. Terakhir, 
mereka tidak perlu bekerja ke 
luar negeri lagi jika mereka tidak 
menginginkannya.
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Hong Kong SAR
Membimbing Pekerja Rumah 
Tangga untuk Memimpin 
Kasus Pekerja Rumah Tangga

Serikat buruh migran di Hong Kong sering 
menjadi titik kontak pertama ketika ada 
masalah. Para pemimpin adalah pekerja 
rumah tangga sendiri, dan beberapa dari 
serikat pekerja mulai membuat tim kasus 
mereka sendiri di garis depan. 

Pada 2019, kami bekerja sama dengan 
Federasi Serikat Pekerja Rumah Tangga 
Asia (FADWU) di Hong Kong dan Organisasi 
Buruh Internasional untuk meningkatkan 
kemampuan tim-tim kasus ini. Berfokus 
pada pengetahuan dan penanganan kasus, 
kami membimbing pekerja rumah tangga 
senior dalam mengidentifikasi masalah-
masalah pekerja, mengumpulkan bukti, 
dan mengikat semuanya bersama dengan 
langkah-langkah selanjutnya, dan tindakan 
untuk menangani klaim. Peserta bekerja 
dengan firma-firma hukum pro bono JWB 
untuk melakukan wawancara klien secara 
nyata dengan masukan dari para ahli 
setelahnya.

Peningkatan dari program ini akan 
mempertajam keahlian-keahlian para 
pekerja sosial saat ini dan yang baru, 
memberdayakan mereka untuk menemani 

klien ke Pengadilan Buruh dan tempat-
tempat lainnya. Kami ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Simmons & Simmons, 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Ho 
Tse Wai & Partners, RPC, Kui Pang, Benjamin 
Chan, Jason Frank and Louise Le Pla 
atas presentasi dan partisipasinya dalam 
lokakarya pelatihan ini.

Konsolidasi Keahlian Hukum: 
Konferensi Firma Hukum Meja 
Bundar Pertama Hong Kong

Jumlah kasus JWB yang berkembang 
pesat telah menghasilkan kapasitas ahli 
yang luar biasa dalam bidang logistik dan 
substansi dari klaim pekerja migran. Pada 
2019, kami berusaha untuk membagikan 
dan memperkuat pembelajaran ini melalui 
Diskusi Kasus Meja Bundar perdana kami 
Melibatkan tujuh dari mitra firma hukum 
kami di Hong Kong, diskusi meja bundar 
mencakup keberhasilan firma, tantangan 
firma, dan pelajaran yang diperoleh 
dari berbagai penanganan klien dan 
pengalaman manajemen kasus. Pengacara 
kemudian melaporkan bahwa telah 
membagikan pengetahuan tentang strategi 
kasus mereka kepada seluruh firma. Kami 
ingin mengucapkan terima kasih kepada 
Harbert Smith Freehills yang telah menjadi 
tuan rumah acara meja bundar. 

Singapura
Memperdalam Keterlibatan 
Garis Depan dan Menjangkau 
Kelompok-kelompok 
Komunitas Baru

Para pekerja rumah tangga senior di 
Singapura sering berfungsi sebagai pos 
pendengar utama bagi komunitas mereka. 
Kami melatih dua kelompok yang adalah 
pemimpin kunci pada tahun 2019.

Dengan mitra kami FAST (Asosiasi Pekerja 
Rumah Tangga Asing untuk Dukungan dan 
Pelatihan Sosial), kami membawa tujuh 
belas pekerja rumah tangga senior melalui 
serangkaian tiga-bagian tentang identifikasi 
kasus dan apa yang harus dilakukan 
ketika klien pulang. Peserta bekerja secara 
langsung dengan pengacara-pengacara pro 
bono lokal kami untuk melangkah dari teori 
menuju praktik. Mitra baru kami, Suara Kita 
membangun komunitas pekerja Indonesia 
yang kuat secara lokal, dan kami memulai 
pekerjaan kami dengan mereka dalam isu-
isu yang sama. Kedua organisasi ini akan 
melanjutkan pembimbingan yang lebih 
mendalam dengan kami di 2020. 

Kami juga beralih kepada peningkatan 
kesadaran secara lebih luas pada 2019, 
melibatkan komunitas kelompok yang lebih 
luas dari pada sebelumnya. Ini termasuk 

  Para pemimpin FADWU Hong Kong di lokakarya pelatihan pengumpulan bukti
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Filipino Ongoing Development Programme 
(FILODEP), Blessed Grace Community 
Church, 

AWARE, dan AIDHA. Presentasi kami 
tentang kesadaran akan hak kepada 
kelompok-kelompok ini mencapai ratusan 
pekerja. Akhirnya penjangkauan kami 
di acara unggulan tahunan FAST –Hari 
Pekerja Rumah Tangga – menempatkan 
pengacara lokal kami untuk memeriksa 
kasus dihadapan 10.000 pekerja rumah 
tangga migran yang berasal dari berbagai 
kewarganegaraan.

Filipina
Mengembangkan Kelompok 
Pertama Kami dari Advokat 
Garis Depan di Manila

Pekerjaan JWB telah lama mencakup 
klien-klien Filipina, dan pada awal 2019, 
kami mengambil langkah pertama untuk 
membangun kehadiran kami di sana 
secara permanen. Bekerja sama dengan 
Organisasi Buruh Internasional (ILO) PBB, 
kami memulai program pelatihan dan 
pendampingan dua tahun yang bertujuan 
untuk menjangkau para pekerja yang 
pulang dari Singapura dan Hong Kong. 
Kami meluncurkan kelompok pertama 
kami yang terdiri dari 12 LSM dan 27 pekerja 

sosial dari Universitas Makati, membawa 
masuk pengacara-pengacara dari Singapura 
dan Hong Kong untuk pelatihan langsung.

Pekerjaan berlanjut pada 2020 dengan 
program pelatihan tambahan di luar Manila 
dan tindak lanjut dukungan kasus dengan 
mitra kami yang ada di Filipina.

Melampaui Wilayah
Pekerja migran di seluruh dunia 
menghadapi tantangan dalam mencari 
keadilan setelah mereka kembali ke rumah. 
Sementara pekerjaan kami terfokus di satu 
wilayah, kami berupaya untuk membagikan 
pengalaman kami kepada sebanyak 
mungkin daerah baru.

Pada bulan Agustus, ILO mengadakan 
lokakarya khusus untuk memperingatI Hari 
Menentang Perdagangan Manusia Sedunia 
di Qatar. Direktur Eksekutif dan Pendiri 
JWB, Douglas MacLean, menampilkan karya 
perintis kami dan membahas peluang dan 
tantangan untuk menduplikasi pekerjaan 
yang sama di beberapa bagian Timur 
Tengah. Dengan Qatar yang umumnya 
menjadi tujuan utama bagi banyak pekerja, 
kami berharap ada organisasi lain yang 
melakukan pekerjaan kami di sana secara 
lokal.

6 bulan program magang 
Intensif

• 4 Komunitas paralegal
• 20 serikat pekerja sosial

35 Lokakarya Pelatihan  
(meningkat 67% dari tahun 2018)

13 Singapura 13 Indonesia

8 Hong Kong 1 Filipina 

571 Pekerja sosial, komunitas 
Paralegal, dan Pengacara terlatih 
(meningkat 17% dari tahun 2018)

391 Singapura 91 Indonesia

62 Hong Kong 27 Filipina 

  Sukarelawan dari FAST Singapura dalam pelatihan kerja hak-hak pekerja migran rights.
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Membangun Kapasitas Berarti 
Mengenal Hukum2

Litigasi perdata adalah hal yang baru bagi para pekerja migran, 
terutama bagi mereka yang telah kembali ke rumah. Banyak 
dari mereka yang menghadapi masalah-masalah yang belum 
diputuskan oleh pengadilan. Bahkan klaim ketenagakerjaan 
yang umum dapat mengambil dimensi yang baru bagi 
peradilan mengingat klaim pekerja berasal dari luar negeri.

Kami memperluas bidang pengetahuan dengan melakukan 
terobosan dalam penelitian hukum strategis. Bagian-bagian ini 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kasus-
kasus aktual yang sedang berlangsung. Banyak dari pekerjaan 
di bawah ini adalah klaim saat ini yang dapat menjadi 
presenden bagi ratusan ribu pekerja.

Menggunakan Tautan Video untuk 
Mengamankan Kehadiran Pekerja di 
Pengadilan
Pada Februari 2019, kami dan mitra kami di LC Lawyers LLP 
membuat sejarah di Hong Kong dengan Pengadilan Buruh 
setempat menyetujui konferensi video pertamanya untuk 
kesaksian klien yang telah kembali ke rumah. Berasal dari 
putusan pengadilan tinggi utama yang JWB dan Dechert 
bantu amankan pada 2018, putusan tahun ini memungkinkan 
para pekerja untuk menghindari waktu dan biaya yang tidak 
memungkinkan mereka untuk terbang kembali ke Hong Kong 
demi menghadiri sidang.

Kemenangan ini tidak mungkin terjadi tanpa terobosan 
strategis manual tentang pengamanan izin untuk tautan video 
di pengadilan-pengadilan rendah, di mana hal ini merupakan 
tujuan dari pengajuan klaim-klaim para pekerja. Manual 
sekarang akan diperbarui dengan pembelajaran kami dalam 
kasus-kasus awal kami.

Mendapatkan Kompensasi untuk 
Trauma: Mengukur Kerugian atas 
Cedera Buruh Migran
Semua pekerja layak untuk mendapatkan lingkungan kerja 
yang aman. Sayangnya, banyak dari mereka yang terus 
menderita dalam keadaan yang berbahaya atau kejam. 
Perempuan terutama sangat rentan terhadap pelecehan 
fisik atau seksual, dan cedera bisa melampaui tanda-tanda 
yang dapat terlihat berpotensi menimbulkan rasa sakit atau 
penderitaan. Perempuan-perempuan ini dapat mengalami 
efek jangka panjang yang jarang diukur, di mana secara jelas 
merupakan bagian dari cedera yang mereka derita.

Kami telah mengembangkan panduan praktisi untuk menilai 
jumlah kompensasi finansial yang tepat bagi para korban 
pelecehan tersebut. Panduan ini mengacu pada kasus yang 
relevan yang terbatas di Singapura, Hong Kong, dan yurisdiksi 
negara Persemakmuran lainnya yang tidak hanya mencakup 
cedera fisik dan diagnosa trauma psikologi secara klinis tapi 
juga cedera dan trauma yang tidak dapat terlihat. Ini termasuk 
serangkaian trauma psikologi, seperti Post-Traumatic Stress 
Disorder (PTSD).

Kami mengakui kontribusi mitra firma hukum kami, Simmons & 
Simmons (JWS) dalam mengembangkan Panduan Strategis ini 
untuk edisi Singapura dan Hong Kong.

Baca publikasi ini di 
https://forjusticewithoutborders.org/publication

https://forjusticewithoutborders.org/publication
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Mengetahui Undang-Undang yang 
Membawa Terobosan Atas Klaim-
Klaim bagi Pekerja Migran

3
Memerangi Pencurian dalam Skala Internasional : Biaya Agensi Ilegal

Para pekerja harus membayar mahal untuk mendapatkan pekerjaan. Sayangnya, sebagian besar dari mereka harus menghadapi 
biaya-biaya yang telah dinaikkan secara ilegal yang mengakibatkan mereka masuk dalam ikatan hutang secara virtual bahkan 
sebelum mereka tiba untuk bekerja. Terlepas dari pembatasan biaya dan upaya pemerintah Singapura dan Hong Kong untuk 
memperingati para pekerja akan hak-hak hukum mereka, para perempuan dan pria ini kehilangan jutaan dollar setiap tahunnya 
karena pengenaan biaya agensi yang ilegal. Hal ini berdampak bagi mereka dan keluarga mereka. 

Tipikal Skenario dari Pengenaan Biaya Agensi 
yang Berlebihan 

Penyediaan  
Kartu Utang

Bekerja sebagai Pekerja 
Rumah Tangga Asing

Keberangkatan ke  
Hong Kong / Singapura 

Tiba di  
Hong Kong / Singapura 

Berhubungan dengan 
Agensi Hong Kong / 

Singapura 

Pertemuan awal 
dengan Calo 

Pelatihan dan 
Pemeriksaan Medis 

Terhubung dengan Agensi 
Perekrutan di Negara Asal

Agensi memberitahu 
Pekerja akan adanya 

Kesempatan Kerja 
yang Potensial 

Persiapan Visa  
Kerja & Paspor

Pekerja Migran 
menandatangani kontrak

• Calo membantu para 
pekerja rumah tangga 
migran menemukan 
agensi tenaga kerja

• Calo berjanji untuk 
memberikan pekerja 
rumah tangga 
migran “uang saku” 
kira-kira sebesar USD 
210 setelah lulus 
pemeriksaan medis 
untuk mengikat 
ketertarikannya

• Tidak disebutkan 
bahwa ini adalah 
pinjaman dengan 
tingkat bunga yang 
tinggi

• Pekerja rumah tangga 
migran menandatangani 
banyak dokumen 
dengan agensi 
perekrutan lokal, 
termasuk PERJANJIAN 
PINJAMAN tanpa 
memiliki waktu untuk 
memahami atau 
membacanya

• Tidak ada penjelasan 
tentang isi atau rincian 
biaya yang disediakan

• Pekerja rumah tangga 
migran tidak menerima 
salinan dokumen 
apapun. (Tidak ada 
bukti)

• MDW menerima 
“uang saku” setelah 
menandatangani 
kontrak

MUL AI

• Agensi tenaga kerja asing memberikan 
kartu pinjaman Pekerja Rumah Tangga 
Asing yang menetapkan ketentuan 
pengurangan gaji bulanan

• Jumlah total pemotongan gaji 
mungkin tidak sesuai dengan 
Perjanjian Pinjaman sebelumnya

• Pekerja Rumah Tangga Migran 
membayar gaji bulanan hingga 8 bulan 
kepada majikan atau agensi tenaga 
kerja asing

• Agensi perekrutan 
lokal menyediakan 
pelatihan selama 1-3 
bulan

• Agensi perekrutan lokal 
menyanggupi biaya 
pemeriksaan medis 
pada mulanya

• Tidak ada diskusi 
tentang adanya 
potensi pekerja migran 
untuk menanggung 
biaya melalui 
pemotongan gaji di 
masa depan



18 JUSTICE WITHOUT BORDERS | LAPORAN TAHUN 2019

Keputusan Penting Membawa 
Pengadilan kepada Pekerja yang 
Kembali Ke Rumah 
Pengadilan Buruh Hong Kong adalah pelabuhan pertama 
bagi banyak pekerja yang telah mengalami masalah dalam 
pekerjaan mereka. Dengan pekerja dan majikan yang 
diharuskan untuk datang sendiri tanpa pengacara, akses ke 
Pengadilan biasanya berakhir ketika pekerja harus kembali ke 
rumah. 

Semua itu berubah pada Februari 2019, ketika Pengadilan 
Tinggi Hong Kong memutuskan bahwa pekerja migran dapat 
mengajukan kesaksian melalui tautan video di pengadilan 
yang lebih rendah. Keberhasilan ini terjadi berkat upaya kerja 
sama kami dengan Firma Hukum Hong Kong, LC Lawyers LLP, 
Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong, dan Aliansi Pro Bono 
Internasional (IPBA) di Filipina.

Keputusan ini memungkinkan klien kami, Josephine untuk 
pulang dan mengurus keluarganya tanpa harus menyerah 
atas klaimnya. Majikannya telah secara ilegal memecatnya 
dan menolak untuk membayar hak-haknya yang belum lunas 
yang seharusnya dimiliki Josephine dan sangat dibutuhkannya 
untuk mendukung keluarganya. 

Josephine membuat sejarah ketika dia hadir dalam sidang 
di Pengadilan pada September 2019, hadir dalam firma 
hukum lokal di Manila yang telah disediakan oleh IPBA. 
Putusan pengadilan mengartikan bahwa pekerja tidak harus 
menanggung biaya yang tinggi untuk tinggal di Hong Kong 
sambil menunggu kasus mereka. Mereka dapat pulang dan 
melanjutkan hidup mereka tanpa harus menyerah atas klaim 
mereka. 

Klaim Massal “Reverse Cross-Border” 
Pertama Terhadap Biaya Agensi 
Ilegal
Keberhasilan awal dalam perjuangan untuk memulihkan biaya 
ilegal telah terjadi secara terbalik. Sebuah kelompok yang 
terdiri dari enam belas pekerja rumah tangga migran di Hong 
Kong sangat beruntung dapat mengetahui sejak awal bahwa 
agensi yang sama di Jakarta telah mengenakan biaya yang 
berlebihan kepada mereka. Bekerja sama dengan mitra-mitra 
serikat kami, kami meluncurkan aksi lintas batas pertama kami 
terhadap mereka yang ada di negara asal.

Para pekerja, semua perempuan, telah menghadapi hutang 
yang berkali-kali lipat lebih banyak dari batas ketentuan hukum, 
dan terdiri dari setidaknya seperempat dari seluruh kontrak 
mereka. Waktunya sangat tepat untuk menuntut agensi karena 
bukti masih sangat baru.

Di Indonesia, kami bekerja sama dengan mitra garis depan kami, 
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan biro tenaga kerja 
pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mendorong mediasi. 
Bersama-sama, kami mendapatkan penyelesaian yang cepat 
bagi para pekerja. Kami juga memperoleh bukti penting dari 
agensi yang memberikan wawasan baru tentang bagaimana 
agensi tenaga kerja yang buruk bekerja sama secara lintas 
batas untuk mengeksploitasi pekerja. 

Keberhasilan ini adalah langkah pertama dalam memajukan 
klaim yang dapat memanfaatkan seluruh rute migrasi dan 
memungkinkan para pekerja untuk menuntut agensi-agensi 
yang buruk di negara asal saat mereka bekerja di luar negeri. 

Memastikan bahwa Diskriminasi 
Tidak Menguntungkan
Undang-undang anti diskriminasi Hong Kong dapat membantu 
perlindungan terhadap pekerja rumah tangga asing terhadap 
perlakukan buruk tetapi hanya jika mereka tahu cara membuat 
pengajuan klaim. Ini secara khusus berlaku bagi mereka yang 
menghadapi pemutusan hubungan kerja karena masalah 
kesehatan yang tidak terkait.

Amy* datang dari Filipina untuk bekerja pada majikan setempat, 
hanya untuk mengetahui bahwa dia keluar dari pekerjaanya 
ketika dia telah tiba di kota itu. Ketika calon majikannya 
mengetahui tentang sejarahnya yang telah berhasil mengatasi 
kanker payudara, mereka memutuskan untuk mengakhiri 
kontraknya, meskipun dia sehat dan siap bekerja. Dia pulang 
dengan tangan kosong dan dalam kondisi keuangan yang lebih 
buruk daripada sebelumnya. 

JWB menerima kasus Amy dari HELP for Domestic Workers 
dan bersama dengan Simmons & Simmons, kami mencapai 
penyelesaian dengan majikan yang dapat membantu Amy 
untuk bangkit kembali.

Mengembangkan Pekerjaan Kami 
Sendiri untuk Perawatan Klien yang 
Lebih Baik 
Kasus-kasus yang disoroti pada 2019 hanyalah contoh kecil 
dari upaya kami atas nama pekerja. Secara internal, kami 
telah menggunakan tahun ini untuk merombak proses 
pengambilan kasus internal kami untuk lebih memenuhi 
kebutuhan unik klien kami, dan memastikan bahwa dalam 
setiap kasus kami semakin dapat melakukan yang terbaik 
untuk meraih kesuksesan. Perubahan-perubahan ini datang 
dari pembelajaran yang didapat yang telah kami bagikan juga 
kepada pekerja sosial di garis depan di yurisdiksi kami.

* Nama-nama telah diubah untuk melindungi identitas klien
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JWB  
dalam Berita

SCMP — Keputusan 
Pengadilan Buruh 
https://bit.ly/3e2qEDD

HK Free Press — 
Keputusan Pengadilan 
Buruh cision 
https://bit.ly/34lUxKT

Straits Times 
Singapura — LSM 
Melintasi Perbatasan 
untuk Mendapatkan 
Keadilan bagi Para 
Pekerja Rumah Tangga 
https://bit.ly/2JNGKmD

Memastikan Masyarakat Tahu 
bahwa Keadilan itu Mungkin 4

Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi 
di Justice Without borders adalah tentang betapa 
sedikitnya informasi yang dimiliki pekerja migran 
mengenai apa yang dapat mereka lakukan jika 
mereka mengalami eksploitasi. Bagi sebagian 
besar pekerja dan bahkan pekerja sosial di garis 
depan, pulang ke rumah berarti kembali tanpa 
apapun, dan itulah akhir dari klaim mereka.

Kami menyadari bahwa komunikasi adalah faktor 
penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan 
membuat pengetahuan umum tentang lintas batas 
di antara para pekerja migran dan komunitas-
komunitas yang mendukung mereka, kami ingin 
menumbuhkan pola pikir dari yang “Dapatkah ini 
dilakukan?” menjadi “Kita bisa melakukan ini!” 

Memperluas jangkauan kami, kami 
mengembangkan serangkaian materi komunikasi 
dan standar Public Relations (PR) yang dapat 
digunakan di semua kantor kami, dalam bahasa 
Inggris dan Bahasa Indonesia. Ini termasuk brosur 
dan pamflet serta deck presentasi perusahaan. 
Kami juga melakukan pembaharuan merk yang 
bertujuan untuk membuat pekerjaan kami lebih 
mudah dikenali dan lebih dikenal, terlepas dari 
bahasa atau konteks lokal.

Selain dari buletin triwulan JWB, Laporan Tahunan, 
dan platform sosial media, kami juga terlibat 
dengan media pada 2019 untuk mempublikasikan 
pekerjaan kami. Berita mengenai pekerjaan kami 
mencapai South China Morning Post, Hong Kong 
Free Press dan surat kabar berbahasa Mandarin 
lainnya. Di Singapura, berita utama bahasa 
Inggris yang paling terkemuka di negara ini- The 
Straits Times, juga memuat profil pekerjaan kami 
dengan pekerja rumah tangga migran. Berita ini 
telah mendorong kesadaran yang lebih besar di 
antara komunitas yang kami layani, dan telah 
mengakibatkan lebih banyak keterlibatan dengan 
organisasi dan pekerja garis depan itu sendiri.

Sebagai cara mengatur keterlibatan dengan 
media Indonesia dan komunitas-komunitas 
buruh migran secara proaktif, kami juga memulai 
program kemitraan pro bono dengan dua agensi 
PR lokal terkemuka di Indonesia; Media Buffet 
dan Cognito. Kedua agensi ini akan menjadi ujung 
tombak dari program PR tradisional dan digital 
yang ditargetkan untuk buruh migran Indonesia, 
mitra organisasi komunitas kami dan penyandang 
dana, dan untuk masyarakat umum. Kami sangat 
senang untuk memperluas kerja sama ini dengan 
para ahli di bidang ini saat kami meningkatkan 
komunikasi kami pada 2020!
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  David Ong dari JWB di penandatanganan MOU dengan agensi PR, Media Buffet dan Cognito.

https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/2186882/landmark-decision-hong-kong-labour-tribunal-lets-helper
https://bit.ly/3e2qEDD
https://www.hongkongfp.com/2019/02/21/hong-kong-labour-tribunal-allows-foreign-domestic-workers-testify-
video-seeking-compensation/
https://bit.ly/34lUxKT
https://www.straitstimes.
com/singapore/manpower/
ngo-crosses-borders-to-get-justice-for-maids
https://www.straitstimes.
com/singapore/manpower/
ngo-crosses-borders-to-get-justice-for-maids
https://bit.ly/2JNGKmD
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Menatap ke depan  
Menuju 2020

Kami meninggalkan 2019 dengan 
fondasi yang lebih kuat dalam 
mengatasi eksploitasi pada dekade 
yang baru. Jaringan aktif dengan 
mitra garis depan telah memiliki 
pemahaman yang lebih baik 
tentang klaim lintas batas daripada 
sebelumnya. Sejumlah kasus telah 
dimenangkan dengan bantuan kami. 
Kami juga berharap memiliki sejumlah 
besar pengacara yang berpengalaman 
dalam menangani kasus-kasus ini. 

Peningkatan selama tiga tahun 
ke depan artinya benar-benar 
meningkatkan jumlah mitra yang 
telah dilengkapi dengan baik 
untuk menolong mereka yang 
telah kembali ke rumah. Program 
pendampingan perdana kami tahun 
ini sangat transformatif, dan kami akan 
meluncurkannya kepada lebih banyak 
pekerja sosial di tahun yang akan 
datang. Pekerjaan kami akan beralih 
dari pelatihan, menuju pelatihan 
praktik yang dapat memberdayakan 
organisasi lokal untuk melakukan 
pekerjaan ini sendiri.

Ini tentu saja melampaui 2020. 
Indonesia dan Filipina adalah negara 
yang sangat besar, dan kami akan 

menginvestasikan lebih banyak 
sumber daya untuk menjangkau 
sebanyak mungkin komunitas-
komunitas pengirim utama sebanyak 
mungkin. Siklus penjangkauan kami, 
pelatihan, bimbingan, dan tugas sosial 
lainnya akan terus berkembang.

Selain itu, program litigasi kami 
sedang mengarah pada sejumlah 
besar kasus. Ini berarti bergerak dari 
terobosan kasus pertama atau kedua 
untuk mencapai kasus kesepuluh atau 
keduapuluh atas klaim yang sama. 
Menjalani hal ini akan memberitahu 
kita akan apa yang berhasil, apa 
yang tidak, bukti minimum yang 
diperlukan dan apa status hukum yang 
sebenarnya. Melalui pengulangan, kita 
akan menemukan praktik terbaik.

2020 akan menjadi tahun di mana 
kami mengubah pengalaman kami 
menjadi praktik yang lebih dapat 
membantu lebih banyak orang dan itu 
membawa kita selangkah lebih dekat 
dalam mengubah hal yang luar biasa 
menjadi biasa bagi pekerja yang tak 
terhitung jumlahnya yang kembali ke 
rumah mereka dalam kondisi yang 
membutuhkan.

Wabah Covid-19  
dan Pekerja Migran

2020 tidak dimulai dengan 
keadaan yang baik. Wabah virus 
Covid-19 pada awal tahun akan 
membawa efek yang serius pada 
pihak-pihak yang paling rentan, 
dan pekerja migran jelas berada 
dalam kategori itu. Kami menduga 
akan banyak pekerja migran yang 
kehilangan pekerjaan mereka, dan 
banyak dari mereka yang tidak 
menerima pembayaran gaji, hak-
hak yang tidak dibayarkan, dan 
bahkan pinjaman besar yang tidak 
dapat mereka bayar lagi. Justice 
Without Borders sedang membuat 
persiapan untuk menolong pekerja 
dan organisasi-organisasi garis 
depan untuk menangani adanya 
klaim atas kompensasi yang 
meningkat. Prioritas utama kami 
adalah menolong pekerja-pekerja 
ini mengatasi masalah ini dengan 
mencari pembayaran penuh untuk 
setiap dollar yang merupakan hak 
mereka. 
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  Douglas MacLean dari JWB di Konferensi Organisasi Buruh Internasional untuk Hari Menentang Perdagangan Manusia di Qatar
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Wabah Covid-19  
dan Pekerja Migran

Tim JWB

Dewan Direksi Staf

Douglas MacLean
Eksekutif Direktur

David Ong
Kepala Humas & 
Pengembangan 

Hong Kong
Justine Lam
Kepala Kantor

Nanor Wong
Hukum

Indonesia
Yooke Demopolii
Kepala Kantor

Eva Maria Putri Salsabila
Hukum

Cut Sevka Sachrul
Humas & Operasional

Singapura
Tan Jun Yin
Kepala Kantor

Gene Bulmash 
Sekretaris 
Anggota Dewan

Douglas MacLean 
Ex-officio Anggota Dewan

Michelle Yu
Bendahara
Anggota Dewan

Chiann Bao
Penasihat Anggota Dewan

Joo Kim Ng
Penasihat Anggota Dewan

Jonathan Crompton
Penasihat Anggota Dewan
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Pendonor & Mitra Kami 

• Akin Gump Strauss Hauer  
& Feld LLP

• Allen & Overy

• Alvarez & Marsal

• Association of Corporate  
Counsel Singapura

• Freshfields Bruckhaus Deringer

• Harney Westwood & Riegels

• Herbert Smith Freehills

• King & Wood Mallesons

• Morrison & Foerster LLP

• Ropes & Gray

• RPC

• Simmons & Simmons

• Simmons & Simmons JWS

• Skadden, Arps, Slate,  
Meagher & Flom

• Ms. Amanda Lees

• Mr. Andy Kerr

• Mr. Daniel Steel

• Ms. Fuzet Farid

• Ms. Geraldine Lim

• Mr. Jonathan Crompton

• Mr. Joseph Liow

• Ms. Kareena Teh

• Ms. Mary Jo Shrade

• Mr. Michael Lawson

• Ms. Michelle Yu

• Ms. Ng Joo Kim

• Ms. Pallavi Gopinath Aney

• Mr. Robert Shiroishi

• Mr. Stanley Park

• Mr. Tom Glasgow

• Mr. Tsuyoki Sato

Kami juga berterima kasih kepada setiap pendonor individu yang tidak dapat 
kami sebutkan satu persatu, atas kontribusi yang sudah diberikan. 

Pendonor Kami 
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Lembaga Internasional

• International Labour  
Organisation (ILO)

• International Organisation  
for Migration (IOM)

Indonesia

• ADBMI

• Cognito

• DPN SBMI (Serikat Buruh  
Migran Indonesia)

• FWBM Nusawungu

• Infest 

• Kementerian Luar Negeri  
Republik Indonesia

• Kita Institute 

• KOPI Blitar

• KOPI Ponorogo

• KPI Banyuwangi

• KPI Jawa Timur 

• KPI Malang

• LBH Jakarta

• LBH Yogyakarta

• Lembaga KITA

• Media Buffet

• Perkumpulan Panca Karsa

• Pertakina

• Pertakina Blitar

• SBMI Indramayu

• SBMI Lampung

• SBMI Lampung Timur

• SBMI Lampung Selatan

• SBMI Wonosobo

• Seruni

• Universitas Indonesia 

• Universitas Jenderal Soedirman

Hong Kong

• HELP for Domestic Workers 

• Hong Kong Confederation of  
Trade Unions (HKCTU) 

• Hong Kong Federation of Asian 
Domestic Workers Union (FADWU)

• Mission for Migrant Workers

• PathFinders 

• Philippine Consulate General in 
Hong Kong

• Progressive Labour Union of 
Domestic Workers – Hong Kong 
(PLUDW-HK) 

Singapura

• AIDHA

• ASKI Global

• AWARE

• Blessed Grace Social Services

• CDE

• Church of the Divine Mercy

• Duane Morris LLP

• Filipino Family Network

• FILOPED

• Foreign Domestic Worker 
Association for Social Support  
and Training (FAST)

• Humanitarian Organisation for 
Migration Economics (HOME)

• Indonesian Family Network (IFN)

• Nanyang Technological University 
Wee Kim Wee School  
of Communications

• National University of Singapura

• Singapura Management  
University (SMU)

• Suara Kita

• We are Caring 

• Yale-NUS 

Filipina

• International Pro Bono  
Alliance (IPBA)

• Kanlungan

• SENTRO

Mitra LSM, Pemerintah, Komunitas, Bisnis & Universitas Kami 
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JWB tidak hanya berkomitmen 
untuk mencapai kompensasi 
bagi klaim individu, mereka 
juga jelas dalam misi mereka 
untuk mengembangkan hak-
hak fundamental pekerja 
migran atas pembayaran yang 
adil dan tempat kerja yang 
aman. Pengacara-pengacara 
kami sangat bangga terlibat 
dengan JWB di semua aspek 
pekerjaan ini.

 Joseph Liow,  
Partner at K&L Gates Straits Law

Staf Justice Without Borders 
telah membangun hubungan 
kepercayaan dengan klien 
HELP karena mereka 
peduli dan sabar. Sangat 
menyenangkan bekerja 
dengan sebuah kelompok yang 
berkomitmen untuk mencapai 
keadilan dengan para pekerja. 

Karen Ng,  
Case Manager at HELP for  

Domestic Workers (Hong Kong)

Mitra Firma Hukum Kami 

Hong Kong

• Akin Gump Strauss Hauer & 
Feld LLP

• Allen & Overy LLP 

• Freshfields Bruckhaus 
Deringer

• Herbert Smith Freehills LLP

• King & Wood Mallesons

• LC Lawyers LLP | EY Law

• Morrison & Foerster LLP

• RPC

• Ropes & Gray

• Simmons & Simmons

• Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom

Indonesia

• Ginting & Reksodiputro

• Kanto Advocaat Eko Nugnon

• Oentoeng Suria & Partners

• Roosdiono & Partners

• Widyawan & Partners

Filipina

• Cagat Law

• SC Law Office

Singapura

• Albakri LLC

• Allen & Gledhill LLP

• Allen & Overy LLP

• Ark Law Corporation

• Drew & Napier LLC

• Eden Law

• Eldan Law 

• Eversheds Harry Elias LLP 

• Harney Westwood & Riegels

• Herbert Smith Freehills LLP

• King & Spalding LLP 

• K&L Gates Straits Law LLC

• Morrison & Foerster LLP

• Nakoorsha Law

• Providence Law 

• Regency Legal LLP

• Simmons & Simmons JWS

• Straits Law

• Tan Kok Quan Partnership

• Wong Partnership

• WMH Law

• Zico Law
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Dukung Justice  
Without Borders

Anda dapat melakukan banyak hal melalui sumbangan 
yang kecil. Setiap uang yang Anda berikan menghasilkan 
jauh lebih banyak dalam layanan hukum pro bono. Seluruh 
layanan kami bagi pekerja migran dan organisasi komunitas 
yang mendukung mereka diberikan secara gratis. Donasi 
Andalah yang membuat hal ini memungkinkan. 

Menjadi Investor

Banyak korban mengalami kesulitan yang besar ketika 
mereka kembali pulang. Kompensasi dapat membuat 
perubahan besar agar mereka bisa bertahan dan tidak 
semakin jatuh dalam lubang kemiskinan. Keberhasilan bagi 
kami artinya semakin banyak perempuan, dan keluarga 
mereka, yang dapat hidup berkecukupan secara finansial. 
Pada tahun 2020, Covid-19 telah mendorong semakin 
banyak pekerja ke dalam kemiskinan. Investasi Anda 
akan membantu mereka yang telah menghadapi 
eksploitasi untuk tetap dapat bertahan di tengah-tengah 
masa yang sulit ini, tanpa harus jatuh semakin dalam ke 
lubang kemiskinan. 

Sebagai investor, Anda akan menerima pembaruan rutin 
tentang pekerjaan kami, sehingga Anda dapat melihat 
manfaat dari dukungan Anda terhadap pekerja-pekerja yang 
rentan di seluruh wilayah. 

Donasikan Layanan Anda

Sumbangan dalam bentuk natura adalah hal yang sangat 
penting dalam mencapai misi kami. Entah Anda seorang 
pengacara, desainer grafis, akuntan, pengembang web 
atau memiliki kemampuan bahasa khusus, kami dapat 
memanfaatkan bantuan Anda! 

Jangan ragu menghubungi kami untuk peluang menjadi 
relawan lainnya. Kami adalah organisasi yang berkembang 
dan kami menyambut mereka yang memiliki semangat yang 
sama untuk mendukung pekerja migran. 

PayPal dan Donasi Kartu Kredit  
adalah metode yang kami sukai untuk donasi. 
Silahkan kunjungi situs web kami untuk 
donasi: forjusticewithoutborders.org/donate

Hong Kong: 

Hong Kong:  
Bank of China (012) 

Nama Akun:  
JUSTICE WITHOUT BORDERS, LIMITED

Nomor Rekening: 
012-611-10317251

Justice Without Borders Limited adalah 
lembaga amal yang terdaftar di Hong Kong 
yang dibebaskan dari pajak berdasarkan 
pasal 88 dari Undang-Undang Pendapatan 
Darat (Amal Terdaftar 91/15108). Semua donasi 
Hong Kong di atas 100 HKD berhak mendapat 
pengurangan pajak. 

Amerika Serikat: 

Silakan hubungi kami di  
info@forjusticewithoutborders.org untuk 
rincian akun bank Amerika Serikat kami. 

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. 

Untuk pertanyaan terkait donasi, silakan 
hubungi info@forjusticewithoutborders.org 
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  Putri Salsabila dari JWB memfasilitasi Lokakarya Pelatihan Paralegal di Jawa.



  Nanor Wang dan Justine Lam dari JWB di sebuah acara misi penggalangan dana di Hong Kong.
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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 lembaga amal yang terdaftar di Hong Kong yang 
dibebaskan dari pajak berdasarkan pasal 88 dari Undang-Undang Pendapatan Darat (Amal 
Terdaftar 91/15108).

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.

Hong Kong SAR Office 

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

Kantor Singapura

16 Kallang Place  
#07-01/02/03  
Singapura 339156 

Kantor Indonesia

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

Kantor US

4615 Sedgwick Street NW 
Washington DC 20016, USA

info@forjusticewithoutborders.org

forjusticewithoutborders.org

facebook.com/forjusticewithoutborders

twitter.com/4_JWB

linkedin.com/company/justice-without-borders 

mailto:info%40forjusticewithoutborders.org%20?subject=

