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Apa tujuan panduan ini dibuat? 
Panduan ini dibuat untuk memberikan panduan praktis guna memperkuat kampanye peningkatan 
kesadaran dan pendampingan yang sedang berlangsung melalui aplikasi Komunikasi Pembangunan 
(Communication for Development/C4D).  Walaupun panduan ini menampilkan panduan khusus untuk 
meneliti, merancang dan melaksanakan kampanye C4D untuk pencegahan perdagangan orang dan 
eksploitasi, panduan ini telah menerima informasi dari praktik-praktik terbaik yang ada di dalam 
ranah C4D

Panduan ini akan membantu Anda untuk:
• Memahami C4D dan Komunikasi Perubahan Perilaku (Behaviour Change Communication/BCC)
• Mengembangkan strategi C4D untuk prakarsa pemberantasan perdagangan orang

Untuk siapa panduan ini ditujukan?
Buku ini berisi panduan yang menjelaskan langkah demi langkah untuk para manajer dan staf 
program, peneliti dan ahli komunikasi yang menangani informasi, kampanye komunikasi peningkatan 
kesadaran dan/atau perubahan perilaku dalam sektor pemberantasan perdagangan orang. Panduan 
ini merupakan sumber daya pembangunan kapasitas untuk memperkuat penelitian, analisis, 
konseptualisasi, pelaksanaan dan penilaian dampak.

IOM X adalah IOM X adalah kampanye inovatif dari Organisasi Internasional untuk Migrasi 
atau International Organization for Migration (IOM) guna mendorong praktik migrasi aman 
serta gerakan publik untuk menghentikan eksploitasi dan perdagangan orang.  Kampanye 
ini memberikan pengaruh terhadap kekuatan dan popularitas media dan teknologi untuk 
menginspirasi kaum muda dan komunitasnya agar bertindak melawan perdagangan orang.  
IOM X bergerak melampaui peningkatan kesadaran untuk mempengaruhi perubahan 
perilaku dengan menerapkan Komunikasi Pembangunan (Communication for 
Development/C4D), sebuah kerangka kerja berbasis bukti dan partisipatif guna 
menyesuaikan pesan untuk kegiatan-kegiatannya.  Kampanye ini diselenggarakan melalui 
kemitraan dengan United States Agency for International Development (USAID). 

IOM X

Panduan disediakan secara cuma-cuma.  Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan 
menghubungi IOMX@iom.int

Pelajari lebih lanjut di IOMX.org

© IOM X 2016
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Untuk memahami dengan baik contoh-contoh dan studi kasus yang terdapat dalam 
panduan ini, perdagangan orang didefinisikan oleh Protokol PBB untuk mencegah, 
menekan dan menghukum Perdagangan Orang sebagai:

Eksploitasi sebagaimana didefinisikan oleh IOM adalah:

Perdagangan orang adalah suatu proses di mana tiga unsur berikut ini harus ada, yaitu: 1) 
Mobilisasi; 2) Cara; dan 3) Tujuan (eksploitasi).  Dalam hal seorang anak (berusia kurang dari 
18 tahun), hanya unsur Tindakan dan Tujuan yang diperlukan.  Pencegahan Perdagangan 
Orang dalam bidang sumber berfokus pada upaya untuk mengurangi kerentanan dan 
mendorong migrasi yang  aman.  Upaya-upaya tersebut sebagian besar membahas unsur 
MOBILISASI dan CARA dari proses perdagangan orang.  Dalam bidang permintaan, upaya 
pencegahan cenderung berfokus pada unsur TUJUAN dari proses perdagangan orang.  
Unsur ini mencakup konsumen sebagai target kampanye, pekerja migran, dll. 

     …Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman atau penerimaan 
manusia, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk 
pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penyesatan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan 
pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari seseorang 
yang memiliki kuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

     ...Tindakan pemanfaatan sesuatu atau seseorang, secara khusus 
tindakan pemanfaatan pihak lain secara tidak adil demi keuntungan 
seseorang (misalnya, eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, 
perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, 
penghambaan atau penghilangan organ tubuh).

Eksploitasi, termasuk: 

Penerimaan orang, perekrutan,
pengiriman, pengalihan, pengangkutan

CARA

TUJUAN

2

DEFINISI: Apa yang dimaksud dengan 
 Perdagangan Orang?

PERDAGANGAN ORANG

PROSES PERDAGANGAN ORANG
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MOBILISASI

Ancaman atau penggunaan 
kekerasan, penipuan, 
pemberian pembayaran atau 
manfaat, penyalahgunaan 
kekuatan atau kerentanan, 
penipuan, kekerasan atau 
penculikan.

Pemaksaan pekerjaan seks komersial terhadap 
pihak lain, perbudakan atau praktik-praktik serupa, 
kerja paksa, eksploitasi seksual, penghilangan 
organ tubuh dan jenis eksploitasi lainnya.
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Prakarsa-prakarsa pembangunan telah menunjukkan 
bahwa tidaklah cukup hanya dengan menghasilkan solusi 
dan mengharapkan orang-orang akan langsung 
mengadopsinya, terlepas dari seberapa baik maksud dari 
solusinya. Perubahan perilaku adalah proses yang 
panjang dan kompleks, dan melampaui dari hanya 
sekedar menyediakan informasi yang menginspirasi 
seorang individu untuk kemudian memutuskan untuk 
mengubah cara mereka bertindak.

Sebuah proses partisipatif, seperti C4D, 
di mana audiens sasaran menjadi pusat 
dari solusinya, akan mengizinkan 
terbentuknya pemahaman yang lebih 
dalam akan masalah dan aksi-aksi terkait 
yang dapat dimanfaatkan untuk 
mendorong dan mempromosikan 
perubahan.

Perdagangan orang merupakan isu yang kompleks.  Perdagangan orang sering disalahartikan 
dengan penyelundupan manusia dan bentuk kejahatan lainnya.  Kurangnya kesadaran 
menyebabkan seseorang semakin rentan terhadap kemungkinan menjadi korban perdagangan.  
Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang proses terjadinya perdagangan juga dapat 
menyebabkan seseorang terlibat dalam eksploitasi terhadap orang lain melalui permintaan mereka 
akan barang dan jasa murah.

Pendekatan C4D diperlukan untuk memperkuat pesan dan sosialisasinya terkait risiko perdagangan 
orang untuk mewujudkan perubahan perilaku preventif/protektif yang diinginkan – seperti calon 
migran yang mengupayakan migrasi yang aman, usaha mencari saran dari Layanan Terpadu Satu 
Atap (LTSA) dan menghubungi saluran bantuan atau penghormatan terhadap hak karyawan oleh 
pemberi kerja, praktik konsumerisme yang bertanggung jawab, dll.
Perubahan perilaku memerlukan partisipasi di mana masyarakat diberdayakan melalui penggunaan 
alat dan kegiatan komunikasi untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusinya 
sendiri.

Komunikasi Pembangunan (Communication for Development/C4D) merupakan sebuah konsep 
yang berfokus pada manusia.  Konsep ini berbicara tentang penggunaan alat dan kegiatan 
komunikasi untuk mendukung perubahan sosial dan perilaku secara signifikan dan berkelanjutan.  
C4D mengikuti proses partisipatif yang digunakan untuk memahami pengetahuan, sikap dan 
praktik masyarakat tentang isu tertentu sehingga dapat bekerja sama dengan mereka untuk 
mengembangkan pesan dan alat yang mampu memberdayakan.   
Tujuan akhir dari C4D adalah mencapai perubahan sosial dan perilaku, tidak seperti bentuk 
komunikasi organisasi lainnya, yang membuat materi komunikasi untuk mempromosikan apa yang 
sedang dikerjakan atau yang telah dicapai oleh sebuah organisasi. 

Bagaimana cara kerja C4D untuk mencegah perdagangan orang?

Pendekatan yang biasa digunakan di 
dalam C4D adalah Komunikasi 
Perubahan Perilaku (Behaviour 
Change Communication/BCC). Ini 
adalah bagaimana komunikasi 
digunakan secara strategis, untuk 
mempromosikan perilaku-perilaku 
yang positif. BCC melakukan dialog 
tatap muka dengan para individu atau 
kelompok, dengan tujuan 
menginformasikan, mendorong, solusi 
sebuah masalah atau rencana, 
dengan tujuan untuk mempromosikan 
dan mempertahankan perubahan 
perilaku.1 

Kenapa Menggunakan C4D?

Apa itu BCC?

1UNICEF Bangladesh. 2008.  Menyusun Strategi Komunikasi untuk Program Pembangunan: Sebuah pedoman untuk para manajer program
dan petugas komunikasi.  Tersedia di: www.unicef.org/cbsc/files/writing_a_comms_strategy_for_dev_progs.pdf.3

Apa yang dimaksud dengan C4D?
LA

N
G

K
AH

 1
PE

N
D

AH
U

LU
AN

LA
N

G
K

AH
 2

LA
N

G
K

AH
 3

LA
N

G
K

AH
 4

LA
N

G
K

AH
 5

LA
M

PI
R

AN



C4D dalam konteks kampanye pemberantasan perdagangan orang dapat :

Perubahan: C4D merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan agar sesuai dengan 
konteks situasi.  Situasi tersebut terus menerus mengalami perubahan akibat berbagai 
faktor, sehingga program dan tujuannya harus cukup fleksibel agar dapat disesuaikan 
dengan dasar perubahannya (moving baseline).  

Pendekatan C4D menekankan perlunya kegiatan partisipatif untuk mengembangkan konten 
dan/atau kegiatan yang efektif dan berdampak.  Penerapan pendekatan partisipatif tidak 
terlepas dari tantangannya sendiri.  Panduan ini berisi pengetahuan yang diperlukan oleh para 
praktisi pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang untuk mengatasi 
tantangan-tantangan berikut ini:  

Suara: Apakah setiap orang mempunyai suara yang setara dalam pertemuan masyarakat?  
Misalnya, apakah ada orang yang tidak berbicara karena adanya orang lain dalam 
kelompok tersebut, misalnya karena tidak seimbangnya antara jumlah laki-laki dan 
perempuan, dan/atau adanya pejabat pemerintah yang mengintimidasi?  Sangat penting 
untuk mempertimbangkan dengan cermat pihak-pihak yang akan diundang untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.
Jangka Waktu: Pendekatan partisipatif merupakan kegiatan yang memakan waktu.  
Kekuatan: Pengikutsertaan audiens yang disasar dalam semua tahap pembangunan 
merupakan unsur yang diperlukan dalam C4D.  Pertimbangkan bagaimana kita 
mengundang audiens yang disasar untuk mengambil bagian dalam proses tersebut.  
Pastikan bahwa mereka mendapatkan peran sebagai pembicara dan bukan sebagai 
pendengar. 
Pendanaan: Para penyandang dana biasanya lebih memilih data kuantitatif, tetapi 
pemantauan dan evaluasi C4D memerlukan kombinasi yang tepat antara penelitian 
kualitatif dan kuantitatif. 
Dampak: Para penyandang dana biasanya lebih memilih data kuantitatif, tetapi 
pemantauan dan evaluasi C4D memerlukan kombinasi yang tepat antara penelitian 
kualitatif dan kuantitatif. 

Menyampaikan informa-
si untuk meningkatkan 
kesadaran akan isu 
perdagangan orang

Memfasilitasi akses 
kepada 
sumber-sumber dan 
layanan 
pemberantasan 
perdagangan orang

Mengurangi sikap 
negatif seperti stigma 
dan diskriminasi

Mempromosikan aksi 
dan pemberdayaan 
sosial

Mendukung advokasi 
untuk mendorong dialog 
publik

Menciptakan lingkungan 
yang mendukung 
perilaku positif

Meningkatkan pemahaman 
akan risiko dan 
konsekuensi dari perilaku 
terkait

Meningkatkan 
penyusunan pesan 
dan keefektifan melalui 
analisis dan partisipasi 
gender

1 2 3 4

5 6 7 8

(perilaku seperti melakukan
perjalanan tanpa dokumen)

4

PERTIMBANGAN: Tantangan dalam pendekatan partisipatif  

JOIN
THE FIGHT!
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Bukti dari intervensi berbasis hiburan C4D (C4D entertainment-based interventions) yang 
menggunakan pendekatan BCC menunjukkan bahwa pesan dan informasi bermutu tinggi (yang 
diinformasikan oleh struktur penelitian dan pembelajaran yang efektif) yang dikirimkan melalui 
saluran media campuran akan meningkatkan dampak secara eksponensial dan dapat menyebabkan 
pergeseran positif dalam hal pengetahuan, sikap dan akhirnya, perilaku (lihat STUDI KASUS di 
bawah ini).2 Agar pendekatan C4D dapat diterapkan secara efektif, pendekatan tersebut perlu 
diadopsi ke dalam prakarsa pengembangan seawal mungkin.  

2 Yoder, P. Stanley, Robert Hornik, dan Ben C. Chirwa. 1996.  “Mengevaluasi Pengaruh Program Drama Radio Tentang AIDS di Zambia”.  Studi tentang
   Keluarga Berencana 27 (4). [Population Council, Wiley]: 188–203.  Tersedia di: http://www.jstor.org/stable/2137953?seq=1#page_scan_tab_contents

Kampanye informasi  yang mempromosikan sumber 
daya yang tersedia dan dapat diakses, dapat 
mendorong terjadinya adopsi perilaku yang positif. 
Contohnya, adalah konser Roadshow MTV EXIT 
pada tanggal 12 Desember 2013. Acara ini diadakan 
pada Hari Anti Perdagangan Orang di Kamboja dan 
menampilkan pertunjukkan drama pendidikan oleh 
banyak duta besar untuk pemuda serta pemutaran 
video pendidikan tersebut. 

Lebih dari 4,000 orang menghadiri acara ini untuk 
belajar lebih banyak mengenai migrasi yang aman 
dan sumber daya-sumber daya terkait yang ada, 
termasuk nomor bantuan Anak di Kamboja. Pada 
bulan setelah acara ini, nomor bantuan ini 
melaporkan 55% kenaikan jumlah penelpon dari 
Battambang. Jumlah penelpon ke nomor bantuan ini 
yang meminta informasi dari Battambang juga naik 
dari 17 menjadi 66 pada periode waktu yang sama, 
kira-kira kenaikan sebesar 50 persen.

Kampanye  informasi yang paling efektif adalah yang 
dilakukan melalui kolaborasi dengan sumber daya 
yang ada dan dengan penyedia layanan. Ini untuk 
menjamin agar sumber daya yang dipromosikan 
memiliki kapasitas untuk memenuhi kenaikan 
kebutuhan terhadap data umpan balik untuk 
memonitor bahwa informasi yang disampaikan itu 
relevan atau berguna bagi audiens sasaran. 

Sumber: MTV EXIT. 2004.  Akhir Laporan Final Proyek Oktober 2006 – Juni 2014 hal. 49.
Foto: Konser Roadshow MTV EXIT Battambang 2013

STUDI KASUS: MTV EXIT Battambang Roadshow
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3   Kerangka kerja yang digunakan oleh IOM X merupakan versi yang disesuaikan dari Kerangka Kerja Proses P John Hopkin (John Hopkins’ P-Process 
Framework). 
  Kerangka kerja ini dirancang sebagai pedoman bagi para profesional komunikasi pada saat mereka mengembangkan kegiatan komunikasi strategis.  

Pengembangan dan Pengujian

Pelaksanaan

Pemantauan dan
Evaluasi

Desain
Strategi

Analisis

IOM X menggunakan suatu kerangka kerja3 dengan lima tahap yang saling bergantung untuk 
mengembangkan kegiatan komunikasinya yang berbasis bukti.

Analisis

Desain Strategi

Pengembangan dan Pengujian

Pelaksanaan

Pemantauan dan Evaluasi
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4 Center for Social and Psychological Support to Children and Youth. 6 - 8 June 2001. Conference: Trafficking in Persons: Information as Prevention. 
  Available from: http://www.osce.org/odihr/23778?download=true.
5 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The Social-Ecological Model: A Framework for Prevention.
  Available from: http://www.cdc.gov/violenceprevention/overview/social-ecologicalmodel.html.

Kegiatan C4D memerlukan penelitian terhadap hal-hal berikut:

LANGKAH 1 – ANALISIS:       KENALI AUDIENS ANDA 

1. Memahami konteks dan audiens sasaran potensial 
2. Analisis audiens  
3. Analisis perilaku
4. Analisis komunikasi 

MEMAHAMI KONTEKS DAN AUDIENS SASARAN POTENSIAL

Komunikasi Perubahan
Perilaku

Mobilisasi Sosial 

Advokasi Sosial
(Organisasi dan lembaga sosial)

Masyarkat
(Hubungan antara organisasi)

Antar Pribadi
(Keluarga, sahabat, jaringan sosial)

Individu
(Pengetahuan, sikap, 

perilaku)

1
Seringkali kegiatan pemberantasan perdagangan orang menyasar para calon migran untuk 
membantu mereka membuat keputusan tentang migrasi berdasarkan informasi yang tepat.4 
Walaupun para migran seringkali bersinggungan dengan fenomena perdagangan orang, penting 
untuk memahami bahwa isu yang ingin diatasi melalui kegiatan pemberantasan perdagangan orang 
ini bukan migrasi itu sendiri.  Tujuannya adalah untuk mengatasi eksploitasi, pemanfaatan 
kerentanan seseorang untuk manfaat atau keuntungan sendiri.

Penting bagi kita untuk memperhatikan faktor-faktor di balik eksploitasi para migran dan populasi rentan 
lainnya.  Model Ekologi Sosial (Social Ecological Model/SEM)5 adalah kerangka kerja untuk memahami 
berbagai faktor pribadi dan lingkungan  yang menentukan perilaku seseorang.  Kerangka kerja ini 
mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara faktor individu, antar pribadi, masyarakat dan 
sosial.  Lingkaran yang saling tumpang tindih dalam model di bawah ini menggambarkan bagaimana 
faktor-faktor pada satu tingkat mempengaruhi faktor-faktor pada tingkat lainnya.  Pendekatan yang 
efektif terhadap pencegahan perdagangan orang menggunakan suatu kombinasi intervensi di semua 
tingkat model tersebut. 

7
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6 UNICEF. Module 1: What are the Social Ecological Model (SEM), Communication for Development (C4D)?
  Available from: www.unicef.org/cbsc/files/Module_1_SEM-C4D.docx.
7 Ibid.
8 IOM X. April 2015.  Wawancara IOM X dengan calon migran laki-laki di Kamboja.  Tidak dipublikasikan.  
9 IOM X. Juni 2015. Rapid Asia & IOM X, Pra-evaluasi Pengetahuan, Sikap dan Praktik di Indonesia.  Tidak dipublikasikan.

Dalam lingkungan C4D, terdapat sejumlah pendekatan yang digunakan untuk menyasar audiens 
yang berbeda, seperti Komunikasi Perubahan Perilaku (Behaviour Change Communication/BCC), 
Mobilisasi Sosial (Social Mobilization), Advokasi dan lain-lain.  BCC berfokus pada pengetahuan, 
sikap, motivasi, kepercayaan diri (self-efficacy), pengembangan keterampilan dan perubahan 
perilaku.6   Mobilisasi sosial berfokus pada penyatuan mitra di tingkat nasional dan komunitas untuk 
tujuan yang sama. Advokasi berfokus pada lingkungan kebijakan dan berusaha mengembangkan 
atau mengubah undang-undang, kebijakan, dan praktik administratif. Pendekatan multi-level 
membantu menggeser norma-norma komunitas dan organisasi untuk memastikan bahwa perubahan 
perilaku terjadi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.7 Panduan ini berfokus pada penerapan 
pendekatan BCC.  

Faktor-faktor di balik eksploitasi para migran dan populasi rentan lainnya seringkali saling 
tumpang tindih satu sama lain, seperti korupsi dan kurangnya dan/atau penerapan kebijakan 
dan praktik perlindungan yang tidak konsisten.  Kurangnya informasi juga merupakan faktor 
yang sangat penting, karena tanpa informasi yang benar...

PERTIMBANGAN: Faktor-faktor di balik eksploitasi

...Para pemberi kerja dan mereka yang tinggal di negara tujuan (host communities) yang 
lebih makmur tidak memiliki informasi tentang: manfaat buruh migran terhadap 
perekonomian mereka; hak apa yang diberikan kepada para pekerja migran; bagaimana 
mereka harus diperlakukan; dan bagaimana cara mempraktikkan konsumerisme yang 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli tidak 
disediakan oleh buruh yang dieksploitasi.  Sebagai contoh, dalam sebuah studi yang 
dilakukan oleh IOM X baru-baru ini, para pengguna jasa pekerja rumah tangga di 
Indonesia dan Thailand menyatakan sikap yang mirip dengan sikap apatis; seperti tidak 
peduli tentang eksploitasi pekerja rumah tangga dan hak-hak kerja mereka.9 

Sikap negatif dapat menciptakan lingkungan yang matang untuk penipuan dan eksploitasi.  
Dalam bidang permintaan, sikap negatif seperti xenofobia dan diskriminasi terhadap migran 
dan populasi minoritas melanggengkan perlakuan tidak adil termasuk, secara ekstrem, 
eksploitasi langsung dan penyalahgunaan buruh dan yang lebih umum, sikap apatis di 
kalangan masyarakat umum dalam melaporkan dugaan eksploitasi orang lain.  Dalam bidang 
sumber daya, seringkali timbul sikap positif terhadap migrasi dan manfaat potensialnya dan 
sikap negatif terhadap pemulangan korban perdagangan orang.  Stigma dan diskriminasi 
terhadap pemulangan para korban perdagangan orang telah menyulitkan para korban 
tersebut untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan karena pengucilan sosial ini 
mereka sering berhadapan dengan risiko diperdagangkan kembali. 

...Para calon migran dan migran saat ini tidak memahami: bagaimana bermigrasi dengan 
aman; apa hak-hak mereka; apa yang diharapkan setelah mereka mendarat di daerah 
tujuan mereka; apa yang termasuk tindakan eksploitatif atau bahwa eksploitasi 
merupakan bentuk kejahatan; sumber daya apa yang tersedia bagi mereka jika mereka 
berada dalam situasi eksploitasi dan lain-lain.  Misalnya, IOM X mengadakan wawancara 
dengan para calon migran di Kamboja dan tampak bahwa mereka semua hanya memiliki 
rencana minimal untuk keberangkatan mereka.  Tidak satu pun yang pernah 
mengunjungi LTSA setempat dan sebagian besar berencana untuk melakukan perjalanan 
secara ilegal (tanpa paspor, visa atau izin kerja).8

...Masyarakat luas (masyarakat umum) tidak memiliki informasi tentang: peran mereka 
untuk berkontribusi dalam perubahan lingkungan dan sosial, ketika tiba saatnya untuk 
mengadvokasi perubahan di tingkat lokal, nasional dan regional. 

8
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ANALISIS AUDIENS
Analisis audiens mengidentifikasi berbagai calon audiens termasuk audiens sasaran yang 
perilakunya akan diubah melalui kegiatan(-kegiatan) tersebut. 

a. Mengidentifikasi audiens sasaran:
Terdapat banyak calon sasaran audiens untuk kegiatan pemberantasan perdagangan orang, seperti:  

b. Menentukan siapa audiens primer, sekunder dan tersier:  
Dengan mengacu kembali pada kerangka kerja SEM, pikirkan tentang siapa yang 
mempengaruhi ‘individu’ tersebut dan dari situ tentukan siapa audiens primer, sekunder dan 
tersier.

Populasi yang rentan terhadap perdagangan orang dan eksploitasi:
 o Migran yang berada di negara tujuan  
 o Migran yang berada di negara asal 
 o Populasi etnis/religius minoritas
 o Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan
 o Anak-anak (di bawah usia 18)  
 o Wanita dan anak perempuan  
Populasi yang mungkin terlibat dalam perdagangan orang dan eksploitasi:
 o Para fasilitator migrasi (misalnya, petugas perbatasan, pengemudi bus, dll.)  
 o Konsumen barang dan jasa
 o Pemberi kerja 
Pihak yang memberikan pengaruh kuat:
 o Keluarga dari individu yang rentan
 o Tokoh masyarakat seperti kepala desa, sesepuh, pemuka agama
 o Selebriti
 o Pemimpin politik  

Audiens primer  (disebut juga audiens sasaran) adalah kelompok orang yang 
menjadi sasaran langsung pesan spesifik sehingga mereka mengubah atau 
memodifikasi perilaku mereka.
Audiens sekunder adalah sistem jaringan sosial dan dukungan sosial baik formal 
(dan informal) yang dapat mempengaruhi perilaku audiens primer, termasuk 
keluarga, sahabat, teman sebaya, rekan kerja dan jaringan keagamaan. Namun 
demikian, jika harus menyebutkan audiens sekunder, sebutkan se-spesifik 
mungkin dan hindari penggunaan istilah umum seperti “pemangku kepentingan”, 
“anggota masyarakat” dan “pemimpin religius”.  Sebaliknya, sebutkan secara 
spesifik dan identifikasi audiens seperti “orangtua para calon migran”, “staf di 
Migrant Resource Centres atau LTSA” atau “guru”. 
Audiens Tersier adalah mereka yang tindakannya secara tidak langsung 
membantu atau menghambat perilaku partisipan lainnya.  Tindakan audiens 
tersier mencerminkan faktor-faktor sosial, budaya dan politik yang lebih luas 
yang menciptakan suatu lingkungan yang mendukung guna mempertahankan 
perubahan perilaku yang diinginkan.  Audiens ini mungkin mencakup para 
perwakilan pemerintah setempat, pejabat penegak hukum, media, dll.

2
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10 UNICEF Bangladesh. 2008. Menyusun Strategi Komunikasi untuk Program Pembangunan: Sebuah pedoman untuk para manajer program dan 
petugas komunikasi.  Tersedia di: www.unicef.org/cbsc/files/writing_a_comms_strategy_for_dev_progs.pdf.

Calon Migran

Berikut ini adalah contoh audiens primer, sekunder dan tersier sebagai audiens sumber (calon 
migran) dan permintaan (pengguna jasa para pekerja rumah tangga).

c. Tetapkan audiens sasaran: 

Lokasi Usia Jenis Kelamin

Bahasa Pendidikan dan tingkat literasi Status Sosial Ekonomi

Suku dan Agama

Pemuka masyarakat, 
Pemerintah daerah 

Orangtua, saudara kandung,
& sahabat calon migran   

Calon migran
Laki - laki

(Tersier)

(Primer)

(Sekunder)

Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga

Setelah audiens sasaran dipilih, carilah informasi sebanyak mungkin tentang mereka, seperti:

Semakin spesifik informasi mengenai 
audiens sasaran Anda, semakin mudah 
pula untuk mengembangkan pesan dan 
aktivitas sasaran.

TIPS

10

Kekhususan merupakan hal penting untuk merancang kegiatan yang efektif. Pesan-pesan untuk 
audiens primer tidak selalu harus dirumuskan dan disosialisasikan dengan cara yang sama 
sebagaimana pesan-pesan untuk audiens tersier.  Perubahan perilaku secara berkelanjutan 
cenderung akan terjadi dalam sebuah lingkungan yang kondusif, yang terdiri atas keluarga dan 
komunitas, norma-norma sosial dan kultural, kebijakan nasional, dll.10 Kelemahan yang umum terjadi 
adalah menjadikan audiens primer sebagai sasaran tanpa memikirkan audiens sekunder dan tersier.  
Pertimbangan ini menjadi semakin penting manakala audiens primer tidak memiliki kemampuan 
yang memadai untuk bertindak dan/atau kehendak bebas untuk mengambil keputusan bagi diri 
mereka sendiri.  Contoh yang baik untuk kondisi ini adalah mempertimbangkan peran orangtua 
terkait dengan keputusan anak-anak mereka.  

Pemuka masyarakat, 
Pemerintah daerah 

(Tersier)

Pasangan, mitra,
Keluarga, sahabat & tetangga 

Majikan
Pekerja Rumah Tangga

(Primer)

(Sekunder)
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Akhirnya, apa yang diketahui oleh audiens primer, sekunder dan tersier tentang isu tersebut?  
Bagaimana sikap mereka terhadap isu tersebut?  Bagaimana praktik-praktik (perilaku) mereka 
saat ini atau yang akan datang. 

Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan penelitian:

e. Mulailah dengan mengisi tabel Alat Perencanaan Strategis C4D:

d. Menentukan Pengetahuan, Sikap dan Praktik (Knowledge, Attitude
    and Practice/KAP) audiens:

Audiens Sumber
(Misalnya, calon migran atau migran)

Audiens Permintaan
(Misalnya, pemberi kerja)

Informasi tentang pengetahuan, sikap dan praktik audiens berasal dari kajian dokumen, survei online 
atau tatap muka, diskusi kelompok terarah, wawancara, konsultasi, dll.

Dengan mengetahui audiens sasaran, karakteristik mereka, pihak yang mempengaruhi 
mereka serta pengetahuan, sikap dan praktik-praktik mereka kita akan memperoleh suatu 
gambaran yang jelas tentang motivasi dan pemahaman mereka tentang isu tersebut.  
Berbekal semua informasi ini, dilakukan pengisian Alat Perencanaan Strategis C4D (lihat tabel 
pada halaman berikut ini dan Lampiran II).  Alat Perencanaan Strategis C4D memungkinkan 
pemrogram pengembangan merencanakan kegiatan yang berbasis bukti, relevan dan 
kontekstual dengan audiens sasaran primer, sekunder dan tersier.

Pengetahuan: Menurut Anda, seperti apa 
proses perekrutan para migran?  

Pengetahuan: Apakah para pekerja migran 
berhak atas upah minimum yang sama 
dengan para pekerja dalam negeri?

Pengetahuan/Sikap: Apa tantangan yang 
dihadapi dalam perekrutan pekerja migran?

Sikap: Bagaimana tanggapan 
komunitas/masyarakat sekitar Anda 
mengenai para pekerja migran?

Praktik (perilaku): Apakah Anda merekrut 
para migran di tempat kerja Anda?

Pengetahuan: Apa proses migrasi yang 
banyak dilalui oleh orang-orang di 
komunitas/masyarakat sekitar Anda?

Sikap: Bagaimana pendapat Anda tentang 
bermigrasi ke luar negeri?

Pengetahuan: Apa pengalaman positif dan 
negatif yang Anda ketahui melalui 
pengalaman dari migrain lain? 

Praktik (perilaku): Apakah Anda pernah 
bermigrasi sebelumnya?  Jika pernah, 
proses seperti apa yang Anda ikuti?

Praktik (perilaku): Jika Anda bermaksud 
untuk bermigrasi ke luar negeri, proses apa 
yang akan Anda ikuti?  Mengapa?

Migrasi yang aman  
Pembelian produk yang dibuat secara etis 
Menghapuskan sikap negatif terhadap para migran 

TIPS: Gagasan Topik untuk Kegiatan Pemberantasan Perdagangan Orang
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Pertanyaan untuk analisis Audiens Primer (sasaran)  Audiens Sekunder Audiens Tersier  

Tabel 1: Alat Perencanaan Strategis IOM X C4D (baca juga Lampiran II)a 

Siapakah yang menjadi kelompok
(-kelompok) sasaran utama? (usia,
gender)

Bagaimana tingkat pengetahuan, sikap
dan praktik mereka saat ini?

Perubahan perilaku apa yang
diharapkan?

Hambatan apa yang dihadapi untuk
mencapai perubahan perilaku yang
diusulkan?

Berdasarkan analisis di atas,
pesan penting apa yang didapat?  

Siapa/apa sumber informasi antar-
pribadi yang terpercaya dan dapat
diakses?

Media massa apakah yang paling
dapat dipercaya dan diakses (televisi,
radio, radio komunitas, teater
komunitas, dll.)?

Faktor positif terpenting apakah
yang telah ada yang dapatmendukung
penerapan perilaku yang diusulkan?

12



Dalam tabel di bawah ini, bagian pertama Alat Perencanaan Strategis diisi dengan penelitian yang 
dilakukan oleh IOM X, yang mencakup penelitian kajian dokumen dan survei yang dilakukan oleh Rapid 
Asia atas nama kegiatan IOM X tahun 2015 di area-area perkotaan di Thailand:

Tabel 2: Alat Perencanaan Strategis C4D - Part 1

Audiens Primer (sasaran)
(Tingkat individu)

Audiens Sekunder Audiens Tersier

Siapakah yang menjadi 
audiens(-audiens) sasaran 
utama? (Usia, jenis kelamin, 
bahasa, dll) 

Bagaimana tingkat 
pengetahuan, sikap dan 
praktik (knowledge, 
attitudes and practice/KAP) 
mereka saat ini?

Para pengguna jasa pekerja 
rumah tangga asing di Bangkok, 
berusia antara 20-39, warga 
negara Thailand, bekerja di luar 
negeri, pendidikan perguruan 
tinggi, sehari-hari lebih sering 
berinteraksi dengan pekerja 
rumah tangga.   

Pasangan, tetangga, 
anggota keluarga, warga 
negara Thailand, berusia 
antara 20-39 dan 
pendidikan perguruan tinggi, 
dipekerjakan di luar rumah. 

Agen perekrutan, serikat 
buruh, organisasi pekerja 
rumah tangga.  

Pengetahuan tentang hak 
pekerja rumah tangga (PRT):   
Kesadaran tinggi tentang hak 
PRT seperti hari libur, upah wajar, 
jam kerja, dll.  

Sikap: 54% yakin tentang 
pentingnya hak PRT.  Sikap 
negatif terhadap pekerja rumah 
tangga sangat menonjol seperti 
ketidaktahuan, penolakan dan 
prasangka.  Sikap positif 
dilaporkan kurang dari 35%.

Praktik yang Dimaksud: 79% 
menunjukkan mereka akan 
mencari informasi tentang 
hak-hak PRT sebelum merekrut 
PRT.  58% akan melaporkan jika 
tetangga mereka melakukan 
eksploitasi terhadap PRT.  

Pengetahuan tentang hak 
pekerja rumah tangga (PRT):   
Kesadaran tinggi tentang hak 
PRT seperti hari libur, upah 
wajar, jam kerja, dll.  

Sikap: Sikap negatif terhadap 
pekerja rumah tangga sangat 
menonjol seperti 
ketidaktahuan, penolakan dan 
prasangka.   

Praktik yang Dimaksud:
Sama dengan audiens primer 
yang akan melaporkan 
tetangga mereka jika 
melakukan eksploitasi terhadap 
PRT.   

Pengetahuan: Mereka 
seharusnya (dan biasanya) 
menyadari tentang hak 
PRT.  

Sikap: Mereka yakin 
tentang pentingnya hak 
PRT, tetapi juga disibukkan 
dengan usaha  mencari 
keuntungan bagi agen 
mereka.  

Praktik yang Dimaksud:
Mereka memfokuskan 
energi mereka untuk 
mendidik pekerja rumah 
terkait hak mereka dan 
sedikit fokus pada para 
pemberi kerja.    
 

ANALISIS PERILAKU
a. Daftar perubahan perilaku yang diinginkan:

Melalui konsultasi, diskusi kelompok terarah dan wawancara, serta pertemuan antara 
masyarakat dan perwakilan audiens sasaran, susunlah daftar perubahan perilaku 

yang diinginkan (seperti mengingat nomor darurat, memberikan hari libur mingguan kepada 
karyawan mereka, mengunjungi Migrant Resource Centre atau LTSA, melaporkan dugaan 
eksploitasi, mengajukan permohonan pembuatan paspor, dll.) dan pertimbangkan 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini:  

• Apa yang membuat perilaku tersebut layak?
• Apa manfaatnya jika perilaku tersebut diadopsi?
• Apakah audiens sasaran memiliki pengetahuan atau kapasitas untuk mempraktikkan perilaku yang
   diinginkan tersebut?
• Apakah mereka mempunyai motivasi untuk mempraktikkan perilaku tersebut?

3
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b. Hambatan dan faktor-faktor positif:
Setelah perubahan perilaku yang diinginkan dipilih11 untuk dikembangkan, perlu dipahami 
faktor-faktor apa yang akan memudahkan penerapan perilaku ini (faktor-faktor positif) dan/atau 
menyulitkan (hambatan).  Hambatan dan faktor-faktor positif perlu diperhitungkan dan 
dipertimbangkan pada saat merencanakan sebuah intervensi yang memungkinkan perubahan 
perilaku yang diinginkan.  

Apa saja hambatan/faktor-faktor positif (fasilitator) terhadap perubahan perilaku yang 
disarankan? 
(Pikirkan tentang PESTLE!)

PESTLE adalah singkatan dari Political, Economic, Social, Technological, Legal and 
Environmental considerations (pertimbangan Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Hukum dan 
Lingkungan).  Kepemimpinan daerah yang kuat untuk memberikan pengaruh sosial dan 
secara khusus memberantas perdagangan orang merupakan faktor politik yang positif dalam 
mengurangi insiden perdagangan orang. Sistem pendidikan yang kuat dalam masyarakat dan 
skema ketenagakerjaan untuk kaum muda merupakan faktor ekonomi dan sosial yang positif.  
Kehadiran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), pusat konseling dan nomor-nomor bantuan 
merupakan faktor teknologi yang positif.  Undang-undang pemberantasan perdagangan 
orang yang berlaku adalah faktor positif dalam bidang hukum.  Faktor lingkungan (yang 
dapat bersifat positif atau menjadi penghambat) mencakup bencana alam atau ketiadaan 
sumber daya alam yang dapat memicu migrasi penduduk.

Jika perilaku yang diinginkan 
memerlukan sejumlah besar 
waktu, sumber daya dan 
keterampilan, akan sulit untuk 
meyakinkan audiens sasaran 
agar mengadopsi perilaku ini.

Perubahan kecil terhadap 
perilaku lebih  mudah dilakukan 
daripada perubahan besar  

11 Pemilihan perilaku harus dilakukan berdasarkan apakah perilaku ini layak, memberikan manfaat dan orang termotivasi untuk mempraktikkan 
perilaku tersebut.  

14

Seringkali dalam merancang pesan, fokus utama terletak pada hambatan terhadap perilaku 
yang diinginkan sementara faktor kekuatan dan faktor positif kurang diperhatikan.  Fokus 
terhadap hambatan walaupun penting, juga secara alamiah menuntun pada desain pesan 
yang mengatakan “jangan melakukan X atau Y”.  Penyampaian pesan positif dan kekuatan 
yang dimiliki oleh sebuah masyarakat (seperti layanan dan sumber daya) memungkinkan 
audiens sasaran untuk mengaitkan nilai personal pada isu tersebut.  

Orang akan lebih cenderung mengadopsi perilaku jika mereka mengetahui bahwa telah 
terjadi gerakan dalam masyarakat mereka terkait penerapan perilaku tersebut atau jika 
mereka beranggapan bahwa perilaku tersebut merupakan norma.

TIPS

DEFINISI: PESTLE
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Tabel 3: Alat Perencanaan Strategis C4D – Bagian 2

Audiens primer 
(calon migran laki-laki
di pedesaan Kamboja)

Audiens sekunder 
(keluarga dekat calon migran,

khususnya orangtua)

Audiens tersier 
(Migrant Resource 

Centres di pedesaan Kamboja)

Selanjutnya isilah tabel berikut ini, Alat Perencanaan Strategis C4D – Bagian 2. Lihat contoh di 
bawah ini yang menyasar calon migran laki-laki mengadopsi praktik migrasi yang aman:

Perilaku apa yang 
diinginkan?

Apa manfaat dari 
mengadopsi perubahan 
yang direkomendasikan

Apa hambatan 
terhadap perubahan 
perilaku yang 
direkomendasikan?

Faktor-faktor apa yang 
membuat perilaku ini 
mudah diadopsi?

Kemampuan untuk mengingat 
sejumlah nomor hotline 
Migrant Resource Centre atau 
LTSA di provinsi mereka.   

Migran dapat mencari 
informasi sendiri tentang 
praktik-praktik migrasi yang 
aman untuk menghindari 
risiko eksploitasi oleh pelaku 
kejahatan.  Mengambil 
langkah yang tepat untuk 
bermigrasi dengan aman 
berarti juga menghemat uang.     

Mereka mungkin tidak 
mempunyai telepon genggam 
atau telepon di rumah. 
 
Ini pertama kalinya mereka 
mendengar tentang layanan 
semacam ini, mereka terbiasa 
mempercayai informasi yang 
diceritakan teman-teman 
mereka.  

Kesalahan informasi dari 
teman-teman mereka. 

Nomor hotline mudah diingat.  

Untuk menghubungi nomor 
hotline seseorang tidak  harus 
memiliki kemampuan literasi 
(melek huruf).   

Keluarga dan pemuka 
masyarakat memberikan 
pengaruh yang kuat dalam 
hidup mereka.  

Seseorang dalam komunitas 
tersebut mungkin mempunyai 
telepon yang dapat dipinjam. 

Mereka ingin anggota 
keluarga mereka aman,  
sehingga mereka 
memberikan nasihat yang 
baik pada saat bermigrasi ke 
negara baru. 

Sebuah toko di kota 
menyediakan telepon yang 
dapat digunakan oleh 
anggota masyarakat.     

Mereka mempercayai nasihat 
pemuka masyarakat.

Mereka mungkin tidak 
mempunyai telepon genggam 
atau telepon di rumah. 
 
Mereka percaya pada 
informasi anggota masyarakat 
daripada sumber pemerintah.  

Tidak adanya informasi 
tentang migrasi yang aman.  

Keluarga akan menyadari 
layanan yang tersedia untuk 
membantu anggota keluarga 
mereka mempraktikkan 
migrasi yang aman.  Dengan 
kemampuan mengingat 
nomor, mereka juga dapat 
menghubungi dan 
menemukan informasi 
penting terkait migrasi.   

Kemampuan untuk 
mengingat dan 
merekomendasikan sejumlah 
nomor hotline Migrant 
Resource Centre atau LTSA 
di provinsi mereka.   

Menyebarkan materi di area 
di mana calon migran yang 
seringkali mempromosikan 
nomor hotline mereka.  

Lebih banyak orang yang 
berkunjung ke Migrant 
Resource Centre atau LTSA.

Tidak mempunyai staf atau 
sumber daya untuk membuat 
poster kreatif guna 
mempromosikan layanan 
Migrant Resource Centre atau 
LTSA.

Layanan Terpadu Satu Atap 
(LTSA) biasanya terletak di 
kota perbatasan dan dapat 
dengan mudah mencegat 
para migran pada saat 
mereka melintasi perbatasan 
dan secara informal 
bercakap-cakap dengan 
mereka tentang rencana 
migrasi mereka.  
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Media Massa adalah Sarana 
komunikasi apa pun yang dapat 
menjangkau sejumlah besar 
audiens, seperti televisi, surat 
kabar, radio, dll. 

Media Komunikasi adalah setiap 
bentuk media yang diciptakan 
atau dikendalikan 

Tabel 4: Alat Perencanaan Strategis C4D – Bagian 3

Audiens primer Audiens sekunder Audiens tersier 

Langkah terakhir dari analisis tersebut adalah memahami bagaimana audiens sasaran dapat 
mengakses informasi dan apa yang menjadi preferensi mereka untuk platform-platform media yang 
berbeda.  Beberapa pertanyaan penting: 

ANALISIS KOMUNIKASI 

• Apakah mereka memiliki akses terhadap media seperti
   televisi, internet, radio, telepon genggam dan/atau materi
   cetak? 
• Apakah media ini merupakan media massa atau media
   komunitas atau gabungan keduanya?
• Apa atau siapa yang mereka dengarkan? 
• Apa yang mereka saksikan?
• Genre TV/musik/film apa (drama, aksi, misteri, komedi, dll.) 
   yang populer di kalangan audiens sasaran?
• Seberapa sering mereka mengakses jenis media yang paling
   populer bagi mereka?
• Jam berapa setiap harinya?

Sahabat and keluarga (jaringan ini dapat didorong dan dimanfaatkan juga untuk 
menjangkau audiens dengan penetrasi media yang minim)

Petugas pemerintah daerah atau LSM  

Sekitar 30% menunjukkan bahwa agen perekrutan merupakan sumber informasi 
yang terpercaya.  

Sahabat dan keluarga.   

(Catatan: informasi ini tidak selalu konsisten di antara ketiga kelompok sasaran)  
Penetrasi Media:
• Televisi: 65%
               o Genre terpopuler: Drama 
               o Berapa kali dalam sehari: Jumlah pemirsa lebih tinggi pada malam hari  
• Telepon genggam: 66%
• Radio: 51% 
              o Genre terpopuler: Komedi
              o Berapa kali dalam sehari: Jumlah pendengar pada pagi hari  
Sumber media terpercaya untuk informasi migrasi:  
• Berita dan laporan media  
• Program TV 
(Catatan: penelitian tentang konsumsi media seringkali dibatasi untuk penetrasi media dari 
media berbeda dalam area geografis yang lebih luas.  Dengan demikian, penting untuk 
melakukan penelitian kualitatif lebih lanjut untuk mencari rincian pasti tentang kebiasaan 
media audiens sasaran, seperti genre TV/radio apa yang mereka dengarkan, berapa kali 
dalam sehari, saluran apa, dll.)  

Tidak hanya penting untuk memahami platform media mana yang dipilih oleh audiens sasaran untuk 
memperoleh informasi dan hiburan, tetapi juga apa sumber informasi interpersonal yang paling terpercaya 
dan dapat diakses.  Misalnya, apakah mereka memilih LSM setempat, kepala desa, guru atau sahabat 
mereka di sekolah untuk memperoleh informasi?  Pemahaman yang jelas tentang sumber interpersonal 
menjadi penting khususnya jika kegiatan pendampingan berbasis komunitas sedang direncanakan.

Setelah penilaian terhadap sumber informasi yang berbeda, isilah tabel berikut ini.  Lihat contoh yang 
disediakan di bawah ini, yang diisi dengan temuan tentang studi awal KAP yang dilakukan di Kamboja 
pada bulan Desember 2013 oleh Rapid Asia dan MTV EXIT.

Sumber informasi 
antar pribadi apa yang 
terpercaya dan dapat 
diakses?  

Sumber media informasi 
masal dan tradisional 
apakah yang terpercaya 
dan dapat diakses? 
(Televisi, radio, radio 
komunitas, teater 
komunitas, dll.)
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Setelah melakukan analisis pada tabel di atas, kumpulkan semua data tersebut dan mulailah 
merencanakan strategi komunikasi. 

LIBATKAN AUDIENS ANDA

Selama Langkah 1: Analisis, libatkan individu yang mewakili 
audiens sasaran.  Teknik partisipatif meliputi wawancara 
mendalam, diskusi kelompok terarah, pertemuan kelompok kecil 
dan pertemuan dialog antara masyarakat dan perwakilan audiens 
sasaran dan para pemangku kepentingan yang relevan.

Kegiatan penelitian partisipatif lainnya mencakup pemetaan 
masyarakat, survei lapangan (transect walks), pembuatan pohon 
masalah (problem tree), card sorting, memetakan masalah, 
pemetaan badan (body mapping), analisis jaringan, penceritaan 
(story telling), permainan peran (role playing) dan refleksi.  Pelajari 
kegiatan-kegiatan tersebut lebih lanjut secara online pada   
“Participatory Learning and Action”.

KESIMPULAN PENTING

Mengidentifikasi audiens primer, sekunder dan tersier?
Memilih perubahan perilaku apa yang diharapkan dari audiens primer?
(Faktor-faktor positif dan hambatan apa saja yang timbul dalam mempraktikkan 
perubahan perilaku yang diinginkan?) 
Menentukan bagaimana audiens primer, sekunder dan tersier memperoleh informasi?

Sudahkah Anda:
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Selama tahap RANCANGAN STRATEGIS, direncanakan dan dikembangkan hal-hal berikut ini:  

1. Tujuan SMART  
2. Analisis saluran komunikasi  
3. Strategi komunikasi  
4. Konsep kreatif  
5. Rencana pemantauan dan evaluasi  

LANGKAH 2 - RANCANGAN STRATEGIS      KETAHUI CARA TERBAIK MENJANGKAU AUDIENS ANDA

MENENTUKAN TUJUAN KEGIATAN SMART  

Tujuan SMART12 tidak lain merupakan harapan agar setiap kegiatan berkontribusi terhadap perubahan 
atau pengembangan perilaku.  

12 International Organization for Migration (IOM). 2011. IOM Project Handbook.  153.

Apakah jelas bahwa perubahan 
perilaku yang diinginakn akan 
tercapai dalam jangka waktu yang 
tersedia untuk pelaksanaan 
proyek? Apa

Tujuan

SMART?

Spesifik:

Terukur:

Apakah diperlukan tidak lebih dari 
jumlah waktu, upaya dan uang yang 
wajar untuk mengumpulkan dan 
menganalisis data yang diperlukan? 

Apakah berkaitan dengan 
perubahan perilaku yang 
diinginkan?  

Apakah esensi perubahan perilaku 
yang diinginkan tercakup?

Apakah perubahan dapat diverifikasi 
seara objektif? Apakah pengukuran 
ini dapat dipercaya dan jelas untuk
perubahan perilaku yang diinginkan?

Dapat Dicapai :

Terikat waktu:

Relevan:

Tujuan SMART memberi informasi tentang kapan tujuan tersebut telah tercapai karena dilengkapi 
dengan cara untuk mengukur penyelesaian.  Perhatikan apakah sebuah tujuan dapat dicapai dan 
relevan.  Tujuan yang dapat dicapai adalah tujuan yang memerlukan tidak lebih dari jumlah waktu, upaya 
dan uang yang wajar untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan.

Contoh Tujuan SMART:
Setelah menyaksikan animasi mengenai 
migrasi yang aman, 10% dari calon migran 
yang disurvei yang berasal dari Kamboja 
dan Myanmar, baik pria dan anak laki-laki 
(usia 15 sampai dengan 30 tahun) yang 
berasal dari daerah pedesaan dapat 
mengingat kembali nomor hotline counter 
trafficking (pemberantasan perdagangan 
orang) yang ada di Thailand.
Setelah melihat program mengenai hak 
pekerja rumah tangga, 30% dari penonton 
yang disurvei, yang memperkerjakan pekerja 
rumah tangga di rumah  mereka, mampu 
untuk mengingat kembali tiga hal yang 
berhak didapatkan pekerja rumah tangga.
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Bila tujuannya adalah untuk “meningkatkan 
kesadaran”, maka penting untuk mendefinisikan apa 
yang dimaksud dengan “kesadaran” di dalam konteks 
intervensi yang akan dilakukan. Istilah ini, sama seperti 
istilah lain seperti “pemahaman” adalah sesuatu yang 
ambigu dan dapat menyebabkan salah pengertian. 
Oleh karena itu, penting membuatnya sedetail mungkin 
ketika menetapkan tujuan. 

Di dalam kampanye pemberantasan perdagangan 
orang, definisi “kesadaran” yang jelas bisa jadi: 
kemampuan untuk mengingat kembali hak-hak yang 
dimiliki para pekerja di dalam sektor tertentu, 
kemampuan untuk mengingat kembali nomor hotline 
untuk melaporkan dugaan eksploitasi, dll. 

1

TIP:
Apakah yang dimaksud dengan kesadaran?
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Tabel 5: Karakteristik Saluran Komunikasi13

13 Diadaptasi dari: UNICEF Bangladesh. 2008. Menyusun Strategi Komunikasi untuk Program Pembangunan: Sebuah pedoman untuk para 
manajer program  dan petugas komunikasi hal. 33-34.

Jenis saluran 
(media massa vs

media komunitas?)

Jenis Pesan
(sederhana/kompleks)

Apakah
bersifat interaktif?

Jangkauan Biaya

Televisi
(media massa)

Radio
(media massa atau
media komunitas)

Film
(media massa atau
media komunitas)

Video Online
(media massa)

Surat kabar/
majalah
(media massa atau
media komunitas)

Dapat menjangkau 
audiens dalam jumlah 
besar, walaupun 
banyak orang yang 
mungkin tidak 
memiliki akses 
terhadap televisi. 

Jika listrik padam 
merupakan hal yang 
umum, 
pertimbangkan untuk 
memilih saluran 
berbeda.

Jangkauan luas, baik 
di kota maupun di 
desa. 

Dapat menjangkau 
audiens buta huruf.

Bergantung pada 
popularitas bioskop 
dan ketersediaan 
fasilitas film (misalnya, 
gedung bioskop, 
pemutaran film untuk 
komunitas/masyarakat)

Jangkauan luas, 
untuk audiens online. 

Jangkauan luas 
untuk audiens yang 
memiliki kemampuan 
literasi (melek huruf).  
Bergantung pada 
tingkat sirkulasi. 

Sebagaimana di atas, 
informasi/berita umum 
atau hiburan ideal untuk 
radio.  Drama radio 
menyampaikan pesan 
yang kompleks.

Film baik untuk 
menyampaikan pesan 
yang kompleks karena 
waktu yang tersedia 
untuk berinteraksi 
melalui pesan-pesan 
dengan audiens. 

Pengumuman khusus, 
informasi teknis, pesan 
jelas singkat.  

Produksi dan 
durasi siaran 
cenderung 
membutuhkan 
biaya yang sangat 
tinggi. 

Membeli TV untuk 
audiens sasaran 
akan sangat mahal 
dalam masyarakat 
berpendapatan 
rendah. 

Harga lebih murah 
untuk radio.  Klub 
pendengar dapat 
mengurangi biaya.  
Biaya produksi lebih 
rendah daripada TV. 

Produksi sangat 
mahal dengan 
waktu produksi 
yang lama. 

Harga wajar.  Iklan 
mahal, tetapi berita 
dapat dicetak secara 
cuma-cuma.

Call-in shows, 
menjawab pertanyaan 
pendengar secara 
langsung dan 
pertunjukan 
pendampingan 
masyarakat

Sesi diskusi dan 
pertanyaan dan 
jawaban setelah 
pertunjukan dapat 
bersifat interaktif.   

Menghasilkan diskusi 
langsung dalam 
forum online. 

Dapat mendorong 
diskusi setempat.  

Tontonan berbasis 
masyarakat, call-in 
show langsung, 
debat/diskusi antara 
lintas bidang audiens 
merupakan beberapa 
kemungkinan.  

Lebih banyak pesan 
umum yang sering 
digunakan ketika televisi 
mencapai ruang lingkup 
sasaran yang luas. 
Informasi umum, berita 
atau hiburan.  
Pengumuman layanan 
publik dapat digunakan 
untuk pesan sederhana 
singkat.  Drama dan 
sinetron lebih baik untuk 
pesan yang lebih rumit.
Menarik dan 
berpengaruh.

Dapat dibuat untuk 
audiens umum atau 
khusus.  Pesan dan 
skenario kompleks dapat 
digambarkan.

Bergantung pada 
kualitas produksi 
yang diinginkan.

Sekarang waktunya untuk mulai merancang kegiatan dan menentukan bagaimana pesan akan disosial-
isasikan.  Tabel di bawah ini menggarisbawahi saluran komunikasi menurut jangkauan, jenis pesan yang 
sesuai, biaya dan bagaimana saluran itu dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog dua arah.  Mas-
ing-masing saluran juga diuraikan sebagai ‘media massa’ atau ‘media komunikasi’.  Media komunikasi 
biasanya cukup sesuai untuk audiens sasaran yang sempit, sementara media massa sesuai untuk audiens 
berskala besar.  Sebaiknya memilih saluran yang cocok dengan preferensi konsumsi media audiens sasaran 
untuk menjamin efektivitas.

ANALISIS SALURAN KOMUNIKASI & STRATEGI SOSIALISASI2
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Posters/billboards
(media massa)

Komunikasi antar
pribadi 
(media komunitas)

Memiliki jangkauan 
yang luas bertangung 
pada penempatan 
yang efektif.  

Dapat menjangkau 
kelompok kecil atau 
individu. 

Baik untuk pertukaran 
informasi yang spesifik, 
kompleks, intim.  
Menarik dan 
berpengaruh.  Baik 
untuk memotivasi 
praktik-praktik perilaku 
spesifik.  Mendorong 
keterampilan 
mendengar, kemampuan 
untuk berempati dan 
mendukung.  

Sesuai untuk pesan 
pendek dan terfokus.  
Tidak dapat 
menyampaikan pesan 
kompleks secara efektif

Harga wajar.  
Desain dan 
distribusi mungkin 
mahal.   

Faktor biaya 
termasuk 
pelatihan, 
peralatan, 
transportasi, dll.  

Dapat mendorong 
diskusi di antara 
pemirsa

Sangat interaktif 
karena memungkinan 
pembagian informasi,  
menanggapi 
pertanyaan dan 
keraguan, meyakinkan 
atau memotivasi 
pendengar untuk 
mengadopsi perilaku 
tertentu atau 
menggunakan layanan 
tertentu.

Pendampingan
masyarakat 
(teater lokal, 
konser, dll.)
(media komunitas)

Media Sosial
(media massa)

Aplikasi Telepon
Genggam 
(media massa)

Kelompok kecil 
hingga sedang, 
bergantung pada 
skala acara. 

Dapat menjangkau 
kaum muda dengan 
pesan yang disasar.  
Cocok untuk 
berbagai konten 
seperti: video, foto, 
dll.

Dapat menjangkau 
kaum muda dengan 
pesan yang disasar.  

Sesuai untuk pesan 
spesifik dan terfokus. 

Pesan terbatas, 
emosional, interaktif 
dan efektif.  

Pesan sederhana, 
mudah dipahami.  
Dapat juga digunakan 
untuk pesan 
sederhana atau 
kompleks untuk 
audiens yang disasar. 

Biaya yang 
dibutuhkan rendah 
sampai sedang, 
walau biaya staf, 
transportasi dan 
properti juga perlu 
diperhitungkan.

Biaya untuk staf 
yang menjalankan 
dan mengawasi 
media sosial. Biaya 
tinggi untuk 
perangkat seperti 
komputer dan 
telepon genggam 
audiens sasaran.

Biaya untuk staf 
khusus untuk 
menjalankan dan 
memelihara aplikasi.  
Telepon genggam 
untuk audiens yang 
dimaksud akan 
dipertimbangkan. 

Sangat interaktif.  
Diskusi komunitas. 

Sangat interaktif.  
(Twitter, balai kota, live 
Facebook chats, 
Google hangouts,
survei interaktif, dll.)

Sangat interaktif. 
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Apabila anggaran sosialisasi Anda terbatas, pertimbangkan tentang radio komunitas/saluran TV, 
organisasi setempat, jaringan pemuda, dll. yang dapat Anda ajak untuk bekerja sama untuk 
memberikan sosialisasi kepada audiens sasaran.  Mungkin Anda akan menemukan mitra distribusi 
dengan mengeluarkan biaya rendah atau bahkan tanpa biaya jika Anda dapat membuat program 
bermutu tinggi dan melibatkan para mitra distribusi potensial sejak awal proses produksi. 

TIPS: Mengurangi Biaya

Jenis saluran 
(media massa vs

media komunitas?)

Jenis Pesan
(sederhana/kompleks)

Apakah
bersifat interaktif?Jangkauan Biaya

PEN
D

AH
U

LU
AN

LAN
G

K
AH

 2
LAN

G
K

AH
 3

LAN
G

K
AH

 4
LAN

G
K

AH
 5

LAM
PIR

AN
LAN

G
K

AH
 1



MERANCANG STRATEGI KOMUNIKASI  

Contoh: Teater komunitas yang menyoroti risiko migrasi non-prosedural  dan manfaat dari migrasi yang aman.

Contoh: Temukan pengguna jasa dari 
pekerja rumah tangga yang telah 
mempunyai hubungan kerja positif 
dengan pekerja rumah tangganya dan 
mintalah mereka untuk membagikan 
pengalaman mereka kepada pengguna 
jasa lainnya

Video kreatif online singkat yang menjelaskan definisi perdagangan orang dengan menggunakan istilah-istilah yang jelas 
dan sederhana

Praktikkan perilaku 
secara rutin; menjadi 

promotor atau advokat

1. Minta pengguna untuk berbicara tentang
    manfaat.
2. Susun rencana dengan para pengguna untuk
    melakukan pendekatan terhadap orang lain. 
3. Susun rencana dengan para pengguna lain
    terkait cara menceritakan pengalaman mereka.  

Contoh: Program radio dengan 
frekuensi penyiaran tinggi yang 
memberikan langkah-langkah 
migrasi yang aman. 

MENJADI ADVOKAT

Mengulangi perilaku 
secara terus menerus 
dalam jangka pendek.

1. Temukan semua aspek positif yang dialami orang pada waktu
    mengulangi perilaku tersebut. 
2. Atur pengguna saat ini untuk bertemu dengan pengguna
    jangka panjang lainnya. 
3. Identifikasi hambatan dan diskusikan bersama saran solusi.

Mencoba/mempraktikkan 
informasi dan tingkah laku 

tersebut, melakukan 
tindakan spesifik

1. Berikan informasi lebih lanjut kepada pengguna
    terkait penggunaan yang tepat. 
2. Pujilah pengguna atas penggunaan yang tepat. 
3. Identifikasi masalah dengan pengguna dan
    berikan saran. 
4. Dorong penggunaan berkelanjutan dengan
    menekankan manfaat dan kaitkan dengan
    nilai-nilai sosial.

PEMELIHARAAN

TINDAKAN

MEMUTUSKAN UNTUK
BERTINDAK

Memahami risiko dan 
mengetahui manfaat

1. Perkirakan bersama jenis masalah yang mungkin timbul
    dan memikirkan jalan keluarnya.
2. Kaitkan perilaku yang baru dengan norma sosial
3. Bantu orang untuk mengungkapkan keinginan untuk
    melakukan tindakan yang baru.  Bangun kepercayaan
    mereka untuk menerapkan perilaku tersebut.
4. Temukan teladan positif

Tidak tahu sama sekali 
tentang perilaku yang 

direkomendasikan tetapi 
pernah mendengar.

1. Sampaikan kepada mereka risiko dan manfaatnya
2. Kaitkan perilaku yang direkomendasikan dengan norma sosial
3. Temukan cara dan orang lain untuk memperagakan perilaku yang direkomendasikan

Sama sekali tidak tahu 
menahu akan isunya

1. Menyediakan informasi
2. Memberikan  rekomendasi solusi

PENGETAHUAN

TIDAK SADAR

Tindakan Komunikator

Tidak sadar 

Pengetahuan

Memutuskan untuk bertindak

Untuk menggerakan audiens sasaran di sepanjang perjalanan, ke sisi kanan setiap level perilaku, terdapat 
usulan tindakan komunikasi (serta contoh-contoh seperti apa tindakan komunikasi tersebut dalam 
praktiknya.

1

2

3

4

5

6

Tindakan

Pemeliharaan

Menjadi Advokat
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Pada saat merencanakan strategi komunikasi, identifikasi posisi audiens selama perjalanan perilaku 
(gambar di bawah ini).  Apakah mereka sungguh-sungguh tidak menyadari atau apakah mereka memiliki 
pengetahuan tentang perilaku yang diinginkan?  Apakah mereka memahami risiko dan manfaat dari 
perilaku(-perilaku) mereka?  Berapa lama mereka telah mempraktikkan perilaku tersebut?  Apakah mereka 
mendorong orang lain untuk menerapkan perilaku tersebut? 

Sebagaimana ditunjukkan di bawah ini, terdapat enam langkah dalam perubahan perilaku: 

Kita harus menyusun pemantauan dan evaluasi (M&E) berkelanjutan 
untuk menilai di mana posisi audiens sasaran di sepanjang 
perjalanan perubahan perilaku untuk  merancang pesan dan 
kegiatan yang relevan.  M&E juga membantu mengidentifikasi 
apakah audiens sasaran bergerak turun dan bukannya bergerak naik 
dalam perjalanan perubahan perilaku yang menandakan bahwa 
pesan dan kegiatan tersebut perlu disesuaikan.
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KESIMPULAN PENTING 

MENGEMBANGKAN KONSEP KREATIF  

Komponen Konsep Kreatif  Konten (pertanyaan untuk dijawab)

Audiens

Konsep Pesan 

Konten dan citra (tone) 
penting 

Pertimbangan lain

Perubahan, hambatan dan 
tujuan komunikasi     

• Untuk siapa kegiatan tersebut ditujukan?

• Perubahan yang diinginkan: Perubahan apa yang diinginkan
   dari kegiatan tersebut?
• Hambatan: Mengapa perubahan tersebut tidak terjadi?
   Hambatan apa yang hendak diatasi oleh kegiatan tersebut?
• Tujuan komunikasi: Apa tujuan dari kegiatan tersebut?

• Manfaat utama: Jika audiens menerapkan perilaku
   tersebut, manfaat apa yang diperolehnya?  
• Pernyataan pendukung: Apa yang dapat meyakinkan
   audiens bahwa mereka akan merasakan manfaat?
• Seruan untuk bertindak: Apa yang diserukan oleh kegiatan
   tersebut agar dilakukan orang?

• Informasi penting apa yang perlu dimasukkan ke dalam
   kegiatan tersebut?
• Bagaimana citra yang ditampilkan?

• Apakah ada pertimbangan kreatif lain seperti tingkat literasi,
   grafik, gender dan bahasa? 
• Bagaimana kegiatan lain dapat melengkapi atau mendukung
   kegiatan ini?
• Strategi distribusi apa yang diterapkan?

Hingga saat ini, banyak penelitian telah dilakukan dan kini saatnya mengubah penelitian tersebut menjadi 
informasi yang dapat diakses.  Hasil penelitian tersebut harus informatif, menarik, relevan, melibatkan 
(audiens) dan persuasif. 

Agar tim kreatif memiliki persepsi yang sama (baik tim eksternal maupun internal), penting untuk 
mengembangkan konsep kreatif yang memiliki audiens sasaran, tujuan komunikasi, pesan dan konten 
penting, panggilan untuk bertindak, pedoman, citra (tone), genre dan pertimbangan kreatif lainnya 
(sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini).    

Lihat Lampiran III untuk contoh Konsep Kreatif IOM X.
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Dalam Tahap 2: Desain strategis, penting untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan 
dan perwakilan audiens sasaran Anda.  Salah satu gagasan adalah untuk menyelenggarakan 
lokakarya (workshop) rancangan strategis di mana campuran pemangku kepentingan dan perwakilan 
audiens sasaran diundang untuk memberikan masukan.  Pastikan kehadiran perwakilan yang merata 
antara perempuan, laki-laki, pemuda dan kelompok terpinggirkan.    

4

LIBATKAN AUDIENS ANDA 

Mengidentifikasi perilaku 
Memilih saluran(-saluran) komunikasi untuk mensosialisasikan kegiatan dan pesan yang paling sesuai 
dengan audiens sasaran
Mengidentifikasi di mana posisi audiens di sepanjang perjalanan perubahan perilaku dan bagaimanan 
kegiatan akan menggerakkan mereka di sepanjang perjalanan tersebut 
Mengembangkan konsep kreatif

Sudahkah Anda:
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LANGKAH 3 – PENGEMBANGAN & PENGUJIAN       APAKAH HAL INI BERFUNGSI?

MENGEMBANGKAN KONTEN  

Dalam tahap ini, konsep, materi dan pesan dikembangkan, diuji, direvisi dan diuji kembali sebelum 
produksi final untuk memastikan bahwa suatu kegiatan tidak hanya dipahami dan relevan dengan 
audiensnya, melainkan juga akan membangkitkan emosi yang dapat memotivasi perubahan perilaku 
positif dan/atau aksi sosial untuk pencegahan perdagangan orang.  Pengembangan pesan dan 
strategi perubahan perilaku merupakan proses yang berkelanjutan.

Creating communication activities combines science 
and art! Science is creating materials based on the 
evidence of the analysis (Refer to: STEP 1 – 
ANALYSIS). Seni adalah kegiatan menciptakan materi 
yang dapat membangkitkan emosi, memotivasi 
audiens dan menyesuaikan dengan strategi 
komunikasi.  

Ingat, materi tidak berdiri sendiri;  
materi-materi tersebut membantu 
strategi komunikasi dan didukung pula 
oleh aktivitas lainnya

1 TIPS

Pertimbangkan:

Lini masa produksi dapat bervariasi 
bergantung pada kualitas produksi, panjang 
(jika video), kompleksitas dan skala kegiatan 
komunikasi tersebut.  Ingatlah untuk 
memberi waktu uji coba konsep materi 
dengan sampel audiens sasaran.  Berikan 
waktu pula untuk konsultasi dengan para 
pemangku kepentingan utama guna 
mendapatkan dukungan terbaik mereka 
untuk mempromosikan dan 
mensosialisasikan konten kampanye final.

BERAPA LAMA WAKTU
YANG DIPERLUKAN  
UNTUK MEMPRODUKSI MATERI TERSEBUT ?

SEBELUM MERANCANG MATERI KREATIF  
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BERAPA BESAR
anggaran yang tersedia untuk
pembuatan konten?

apakah 
tersedia 

anggaran untuk merekrut agensi 
kreatif dan kapasitas internal untuk 
mengelola tim kreatif yang direkrut 
tersebut?

JIKA TIDAK,

Anda memiliki 
kapasitas internal untuk 
mengembangkan dan memproduksi 
materi tersebut? (Semakin banyak 
kontribusi dari tim, semakin baik dari 
sisi anggaran!)
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Berikut ini adalah pro dan kontra antara merancang konten internal dibandingkan dengan 
merekrut agensi kreatif:  

Pro Menyediakan keterampilan khusus dan peralatan    
(peralatan video, video atau perangkat lunak 
desain, dll.)
Mereka dapat memberikan perspektif baru tentang 
Konsep Kreatif, dan membantu untuk lebih 
menyempurnakan dan memperluas konsep serta 
memberikan saran yang belum dipertimbangkan. 
Mereka dapat membantu dalam konseptualisasi 
seluruh intervensi dengan serangkaian kegiatan 
dan materi yang saling mendukung alih-alih materi 
yang berdiri sendiri. 
Kreatif profesional dan/atau agensi produksi 
seringkali memiliki pemahaman yang lebih besar 
tentang tren komunikasi terkini dan spesifikasi 
distribusi terkait. 

Mengembangkan kapasitas internal untuk 
menciptakan konten dan meningkatkan 
kemampuan untuk membuat versi konten 
tambahan dengan biaya rendah.  
Lebih banyak kepemilikan daripada konten. 
Peluang lebih besar untuk melakukan 
perubahan dan mengelola arahan kreatif. 
Biaya rendah 
Lebih akrab dengan isu, organisasi, citra dan 
pertimbangan gaya (berkurangnya kebutuhan 
akan waktu pengenalan/orientasi dan materi 
untuk mitra eksternal). 

Internal
Eksternal

(misal, agensi kreatif, konsultan
perusahaan produksi)

Mengidentifikasi agen kreatif yang mempunyai pengalaman dengan jenis konten yang diinginkan. 
Mengembangkan permintaan proposal terperinci yang mencakup: uraian pekerjaan, lini masa (timeline) 
dan hasil kerja, permohonan untuk penyerahan kreatif, anggaran dan kriteria pemilihan/evaluasi.  
Menemui agensi potensial dan membahas ruang lingkup pekerjaan. 
Memilih agensi kreatif dan mengadakan rapat awal untuk membahas materi dan kegiatan.  
Memberikan pengetahuan latar belakang tentang isu yang hendak diatasi melalui kampanye tersebut 
dan menyoroti perubahan perilaku yang diinginkan untuk audiens sasaran.  
Menunjuk anggota tim yang akan menjadi penghubung dan memastikan bahwa tim kreatif memahami 
ruang lingkup pekerjaan dan ekspektasi.  

Berikut ini adalah beberapa langkah yang diusulkan dalam memilih dan bekerja sama dengan
agen kreatif:  

1.
2.

3.
4.
5.
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Kontra Mahal. 
Menghabiskan waktu untuk menemukan layanan 
yang terjangkau dan bermutu tinggi. 
Kapasitas yang diperlukan untuk mengawasi 
agensi kreatif dapat sangat bervariasi 
bergantung pada tingkat keahlian yang relevean 
dan pemahaman agensi terhadap konsep kreatif 
untuk konten yang diinginkan.
Ketersediaan agensi kreatif berada di luar 
pengawasan seseorang, sehingga mungkin sulit 
untuk kadang-kadang bertemu.
Agensi kreatif seringkali mengelola berbagai 
proyek sekaligus sehingga penundaan dari salah 
satu pihak dapat menyebabkan keterlambatan 
yang lebih panjang.  
Kontrak dengan agensi kreatif biasanya 
termasuk termasuk sejumlah peluang terbatas 
untuk menerima input dan revisi.  

Biasanya mutunya kurang baik.
Menghabiskan waktu jika staf perlu 
membangun kapasitas mereka untuk 
mempelajari keterampilan teknis baru.  
Kurangnya kontak dengan gerai distribusi. 
Kurangnya kesadaran terhadap tren dan hal 
atau orang uang berpengaruh (influencer) 
pada jamannya.    
Kemungkinan kurangnya keahlian teknis 
untuk menghasilkan berbagai format 
(seperti animasi).    
Donor dan / atau manajemen organisasi 
harus mendukung investasi dalam aset 
tetap (seperti perangkat lunak penyuntingan 
video, peralatan, dll.).
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14 Governance and Social Development Resource Center (GSDRC). 2008.  Laporan Riset Helpdesk: Kampanye Informasi dan Migrasi.  Tersedia di: 
http://www.gsdrc.org/docs/open/hd529.pdf.
15 International Labour Organization (ILO).  Family Health International (FHI). 2008.  Komunikasi perubahan perilaku terkait HIV/AIDS : Panduan untuk 
tempat kerja.  Tersedia di:   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/publication/wcms_115460.pdf.

• Mendukung audiens sasaran dalam meyakini bahwa mereka dapat membuat suatu
   perubahan/ melakukan sesuatu.
• Mendorong audiens sasaran untuk mengikuti dan menegakkan perilaku positif/aman.
• Memfasilitasi kepemilikan masyarakat atas perubahan positif yang sedang dikembangkan.

Pesan negatif (seperti informasi tentang risiko dan/atau konsekuensi) dapat digunakan, tetapi perlu 
dimbangi dengan informasi positif (seperti layanan alternatif).  Kampanye yang terlalu negatif akan 
mengikis kepercayaan dari audiens sasaran Anda;14 hal ini akan menyebabkan mereka merasa 
terasing atau putus asa, bukannya termotivasi.15 Pesan positif dapat berkontribusi untuk:  

MENGEMBANGKAN PESAN PERUBAHAN PERILAKU YANG EFEKTIF  
Pesan-pesan ini merupakan bentuk mentah yang 
telah diolah di bagian kreatif, tetapi pesan-pesan 
terakhir (final) harus lebih disempurnakan dengan 

perwakilan audiens sasaran.  

Sebuah slogan (pesan khas) dapat berguna untuk 
mengumpulkan dukungan, tetapi pada akhirnya pesan untuk 
bertindak (action message) memilik dampak yang lebih besar 
karena pesan tersebut memberi tahu apa yang dapat 
dilakukan oleh orang-orang.

Slogan

Kami tidak untuk dijual

…Sebaiknya bekerja dengan agen kreatif setempat karena mereka memiliki perlengkapan terbaik 
untuk memproduksi konten yang relevan dan menghibur audiens Anda.

Banyak agensi kreatif yang tidak memiliki kesadaran atau pemahaman tentang perdagangan orang 
dan isu-isu terkait lainnya sehingga penting untuk meluangkan waktu agar mereka tidak hanya 
memahami isu tersebut melainkan juga menghargai relevansinya dengan kehidupan mereka sendiri.  
Sama halnya dengan kita, semakin tinggi kesadaran mereka, semakin besar kesediaan mereka 
untuk meluangkan waktu dan energi dalam proyek yang sedang ditangani.

Satu hal yang perlu diingat, sebagian besar agen kreatif tidak akrab dengan proses C4D atau BCC 
sehingga penting untuk memastikan bahwa mereka memahami pentingnya meluangkan waktu yang 
cukup untuk proses partisipatif. 

Ingatlah untuk mengadakan rapat rutin sehingga dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki 
pemahaman dan arah yang sama.

TIPS: Jika menyewa agen kreatif…

TIP: 
Langsung
Singkat
Positif
Bersangkutan/Relevan
Dapat Dilakukan

2

Pesan untuk 
bertindak harus...

Pesan untuk Bertindak

Ingat! Ajukan pertanyaan dan pikirkan kembali 
sebelum menerima sebuah tawaran pekerjaan. Siapa 
saja dapat menjadi pelaku perdagangan orang. 

Jika Anda melihat seseorang mengalami 
penganiayaan atau eksploitasi, laporkan segera 
dengan menelpon nomor hotline ________

Hentikan Perdagangan Orang!
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Perdagangan orang merupakan kejahatan 
yang mengerikan tetapi masyarakat harus 
merasa diberdayakan agar dapat 
melakukan sesuatu - bukan kehilangan 
harapan.  Pesan-pesan yang seimbang 
(positif dan negatif) dan citra positif jauh 
lebih efektif untuk menumbuhkan rasa 
diberdayakan.  

Pertimbangkan dampak gambar orang-orang yang dibelenggu dan dirantai dibandingkan dengan 
gambar seorang pekerja migran yang tersenyum. Sebagai contoh, beberapa kampanye 
pemberantasan perdagangan orang menggunakan gambar perempuan yang mengalami eksploitasi 
sebagai cara untuk memperingatkan para migran perempuan tentang bahaya migrasi dan 
eksploitasi seksual, tetapi juga sebagai cara untuk mendorong mereka untuk membuat pilihan 
berdasarkan informasi yang tepat mengenai bekerja dan bepergian ke luar negeri.  Namun demikian, 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gambar negatif seperti ini dapat menimbulkan dampak 
yang bertolak belakang dan berkontribusi terhadap objektifitas perempuan, yang dapat membatasi 
perempuan untuk membayangkan diri mereka sebagai agen-agen yang aktif.   Demikian pula 
dengan audiens dari sisi permintaan (demand audiences) (seperti pengguna jasa dari pekerja rumah 
tangga), menggunakan gambar yang menimbulkan cahaya negatif pada perilaku mereka saat ini 
akan membuat mereka merasa seolah-olah sedang difitnah, sehingga kemungkinkan tidak akan 
menghasilkan perubahan perilaku positif.  Konten gambar harus menyentuh sisi emosional audiens 
agar mereka peduli dan bersedia berbagi.

16 Andrijasevic, Rutvica. 2007. Kajian Feminist. Jenazah Cantik: gender, migrasi dan representasi dalam kampanye anti perdagangan orang.  Tersedia di 
: http://www.palgrave-journals.com/fr/journal/v86/n1/pdf/9400355a.pdf.
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Agar audiens tertarik, mereka harus dapat 
mengidentifikasi karakter kunci dari cerita. 
Semakin mirip suatu karakter (termasuk karakter-
istik fisik dan emosional) semakin mudah bagi 
audiens sasaran Anda untuk menjalin relasi. 

NEGATIF POSITIF

Kredit Foto: Voices of Youth Kredit Foto: Asia Foundation

TIPS

Kredit Foto: The Citizen Daily Kredit Foto: H.O.M.E. Singapore
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CONTOH
Penceritaan (storytelling) merupakan cara yang manjur untuk mengkomunikasikan informasi 
penting.  Sebuah kisah dapat mengaktivasi bagian otak sehingga seorang pendengar dapat 
mengubah kisah tersebut ke dalam gagasan dan pengalaman mereka sendiri.  Kita harus kreatif!  
Gunakan kesaksian, gambar-gambar animasi, kisah dan lain-lain. 

IOM melakukan sebuah kampanye dengan menggunakan kesaksian-kesaksian positif dan 
gambar sebuah koper untuk menonjolkan kontribusi positif yang dibawa oleh para migran ke 
negara tujuan mereka.  Lihat gambar kampanye tersebut di bawah ini:

Materi yang digunakan untuk uji coba mencakup naskah, papan cerita (storyboards), animasi 
singkat, konsep konten yang dicetak, pertunjukan drama langsung dan potongan kasar (rough cut) 
dari konten media (bergantung pada anggaran). Uji coba harus dilakukan melalui konsultasi, diskusi 
kelompok terarah, wawancara semi terstruktur dan/atau metode kualitatif lainnya.  Para mitra 
(seperti media lokal dan mitra produksi) dan audiens yang disasar harus sesering mungkin dilibatkan 
dalam proses pengujian ini untuk memastikan kepemilikan.  Hasil uji coba tersebut akan memberikan 
informasi tentang adanya revisi yang diperlukan.  Jika memungkinkan dari sisi anggaran, pengujian 
kedua dapat dilakukan terhadap materi yang direvisi untuk memastikan bahwa revisi telah dilakukan 
sebagaimana mestinya sebelum produksi akhir dilakukan. 

TIPS: Uji Coba

UJI COBA3

Uji coba dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dengan peserta maksimum yang 
disarankan sebanyak 12 orang per kelompok.

Kelompok campuran mungkin tidak kondusif untuk uji coba, karena banyak orang cenderung 
merasa terganggu dalam menyuarakan pandangannya.  Oleh sebab itu, sedapat mungkin, fasilitator 
harus mengatur agar kelompok-kelompok terdiri atas anggota dengan karakteristik yang sama 
(seperti pekerja migran domestik dengan kewarganegaraan yang sama, para pemuka masyarakat, 
para pemberi kerja dengan jenis kelamin dan kewarganegaraan yang sama, dll.).  Jika diperlukan, 
dapat juga dilakukan wawancara tindak lanjut dengan individu khusus untuk memperoleh wawasan 
yang lebih dalam terkait isu khusus.
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KESIMPULAN PENTING 

Uji coba membantu untuk mengembangkan relevansi, menguji pesan dan mengidentifikasi 
kesalahan, kekeliruan atau kesalahan komunikasi apa pun.  Contoh panduan fasilitasi untuk kegiatan 
uji coba dapat dilihat pada Lampiran IV.

Mengapa perlu dilakukan uji coba?  Untuk memastikan bahwa materi komunikasi mencapai 
sasarannya.  Yang terbaik adalah mengembangkan materi bersama dengan para anggota audiens 
sasaran yang relevan.  Namun demikian, apakah materi dikembangkan dengan audiens sasaran atau 
tidak, masih tetap penting untuk menguji dengan mereka guna memastikan bahwa materi tersebut 
mencapai sasarannya.  Uji coba memastikan bahwa pesan dan materi tersebut telah memiliki lima 
unsur efektivitas, yaitu:   

1. Pemahaman  – apakah pesan tersebut dijelaskan dengan gamblang dan mudah dipahami?
2. Menarik – apakah pesan tersebut cukup menarik untuk dijadikan perhatian dan diingat?
3. Dapat diterima – apakah pesan tersebut mengandung sesuatu yang secara kultural dapat
    dianggap menyerang, mengganggu atau mengandung informasi palsu?
4. Melibatkan – apakah audiens merasa bahwa pesan/materi tersebut berbicara kepada mereka dan
    tentang mereka?
5. Persuasif – apakah pesan tersebut meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan yang
    direkomendasikan?
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PROSES UJI COBA UMUM

Modifikasi kembali, jika 
diperlukan Produksi versi akhir.

Pastikan adanya kebutuhan untuk menerjemahkan sudah 
dipertimbangkan. Pastikan memiliki kapasitas yang sesuai 
untuk memfasilitasi dan mencatat hasil konsultasi. 
Memiliki seorang pencatat (note taker) adalah sebuah ide 
yang bagus!1

Menguji draf materi komunikasi (papan 
cerita animasi, draf materi yang telah 
dicetak atau rekaman naskah) dengan 
perwakilan audiens sasaran, menggu-
nakan Diskusi Kelompok Terarah (FGD).2

Tanya, amati, diskusikan apakah mereka 
memahami hal tersebut (ukur seberapa 
jauh pemahaman mereka, ukur juga 
ingatan mereka atas pesan tersebut). 
Tanyakan kepada mereka apakah ada 
hal yang sekiranya dapat meningkatkan 
penyampaian pesan tersebut.

3Modifikasi materi 
berdasarkan masukan 
dari tahap sebelumnya.4Uji kembali – hanya jika 

pemahaman kurang dari 
70%. (Aman untuk 
mengasumsikan bahwa 
70% dari audiens sasaran 
memahami hasil keluaran 

(output) dan pesannya, akan 
mempertimbangkan melakukan tindakan 
yang direkomendasikan serta merasa bahwa 
materi yang disampaikan bersangkutan 
(dengan dirinya), menarik, dapat diterima dan 
dipercaya, maka materi tersebut berhasil.) 6 7
5

• Mengembangkan konten berbasis bukti?
• Mengembangkan pesan yang dapat ditindaklanjuti dan relevan?
• Menguji lebih dahulu konsep materi dan pesan kepada audiens sasaran primer?

Setelah draf materi dikembangkan, mintalah para perwakilan audiens sasaran memberikan input mereka 
atas pesan dan materi.  Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mengundang mereka untuk 
menghadiri rapat curah gagasan (brainstorm meeting) kreatif, diskusi kelompok terarah (focus group 
discussion), pertemuan komunitas, permainan peran, screening rough cuts of program video atau radio 
yang dilanjutkan dengan sesi umpan balik, dll.

LIBATKAN AUDIENS ANDA

Sudahkah Anda: 
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LANGKAH 4 – PELAKSANAAN         SAMPAIKAN PESAN ANDA

Tahap ini mencakup pelaksanaan kegiatan.  Memobilisasi pemangku kepentingan utama yang terlibat 
dalam pengembangan kegiatan komunikasi juga harus menjadi bagian dari sosialisasi.  Penerapan proses 
partisipatif mensyaratkan adanya jaringan mitra yang kuat (seperti serikat pekerja, organisasi pekerja 
migran, LSM pemberantasan perdagangan orang, kelompok pemuda, dll.) yang mendorong agar materi 
tersebut terdistribusikan melalui jaringan mereka yang unik.  Inilah salah satu manfaat dari penggunaan 
pendekatan partisipatif yang sangat konsultatif ketika mengembangkan materi, karena menciptakan 
peluang sosialisasi yang lebih besar.

Lihat kembali tabel Karakteristik Saluran Komunikasi dan data konsumsi media.  Apa yang 
dilihat/didengarkan/dihadiri/dll. oleh audiens sasaran dan di mana?  Penggunaan campuran saluran 
komunikasi tradisional dan komunikasi antar pribadi melalui jaringan informal sangat ideal untuk 
menstimulasi dan mendorong perubahan perilaku.  Komunikasi antar pribadi atau dua arah dapat 
memperkuat keterlibatan dengan audiens khususnya jika mencoba mengkomunikasikan isu-isu yang lebih 
kompleks atau isu terkait perilaku.  Media massa juga bermanfaat untuk menegaskan pesan yang mungkin 
dibahas melalui metode penjangkauan yang kurang formal.

Jika saluran sosialisasi terbatas (akibat keahlian atau biaya), pertimbangkan untuk bekerja sama dengan 
para mitra.  Para mitra setempat dapat membantu meningkatkan dampak dari kegiatan dengan 
memberikan keahlian dan sumber daya dan biasanya mereka dihormati oleh masyarakat karena 
keterlibatannya dalam isu-isu sosial.  

TIPS: Campuran saluran komunikasi

Perusahaan transportasi 
(contoh: jalur bus)

Beberapa mitra lokal:

Pikirkan tentang campuran saluran komunikasi seperti kampanye media cetak yang diikuti oleh workshop 
sasaran degnan materi audio-visual dan fasilitator untuk mengarahkan diskusi tentang materi tersebut. 
Pendekatan ini akan memungkinkan audiens menggali pesan penting tersebut. 

Audiens mempunyai waktu untuk mempertimbangkan pesan-pesan melalui komunikasi antar 
pribadi dan materi cetak bertindak untuk memperkuat pesan. 

Pada saat memilih saluran komunikasi campuran, pastikan untuk mempertimbangkan pertanyaan-
pertanyaan berikut ini:  

• Apakah kegiatan dan saluran tersebut didistribusikan secara langsung pada audiens sasaran? 
   Jika ya, bagaimana? 
• Apakah audiens akan termotivasi melalui kegiatan tersebut?
• Apakah saluran dan kegiatan tersebut tepat waktu dan efisien?

Lembaga pemerintah dan LSM
yang bekerja di bidang perdagangan

orang dan bentuk eksploitasi
terkait lainnya.

Kelompok kreatif dengan
keterampilan dalam kegiatan

bermusik, kesenian dan teater.

Bisnis yang aktif
di dalam masyarakat

Sekolah

Kelompok Relawan Muda Pemimpin dan
Tokoh Masyarakat 

Menyiarkan pesan
(radio, tv)
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KESIMPULAN PENTING 

30

Pastikan untuk memobilisasi sejumlah besar mitra dan pemangku kepentingan untuk membantu 
melaksanakan kegiatan dan mengembangkan rasa kepemilikan yang luas.  Tawarkan berbagai cara 
berbeda untuk melibatkan para mitra dan pemangku kepentingan, seperti melalui program radio, 
mengundang audiens untuk ikut serta dalam kelompok pendengar atau meminta mereka untuk 
mengusulkan pertanyaan untuk program tersebut.  Panitia penyelenggara pada acara media dapat juga 
menjadi cara untuk mengikutsertakan para mitra yang berbeda.    

LIBATKAN AUDIENS ANDA   

• Memilih saluran komunikasi yang sesuai untuk pesan yang perlu dikomunikasikan
   kepada audiens primer, sekunder dan/atau tersier?
• Mengidentifikasi para mitra yang dapat membantu mensosialisasikan materi?
• Mempertimbangkan penggunaan saluran sosialisasi campuran? 

Sudahkah Anda:
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LANGKAH 5 – PEMANTAUAN DAN EVALUASI (M&E)

17 Diadaptasi dari: Akademi untuk Pengembangan Pendidikan. 1995.  Tool Box untuk Membangun Kemampuan Komunikasi yang Sehat. 
Washington, D.C.

• Untuk memperbaiki, mengorientasikan
   kembali atau merancang ulang  
• Untuk menyesuaikan kembali kegiatan
   komunikasi dan pesan  

• Apa yang terjadi dengan audiens sasaran?
• Mengapa hal ini terjadi?
• Tanda-tanda awal kemajuan apakah yang
   dapat kita deteksi?
• Apa dampak jangka pendeknya? (Dalam
   kelompok audiens sasaran, dalam Layanan
   Terpadu Satu Atap (LTSA), dll.)
• Sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah
   direncanakan dapat sungguh-sungguh
   direalisasikan?

Bagian ini berisi garis besar gagasan tentang kegiatan M&E yang spesifik untuk kegiatan C4D.  M&E 
mencoba untuk mengukur hasil.  Pemantauan dilakukan untuk melacak output dan hasil sehingga dapat 
dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan selama pelaksanaan.  Evaluasi dilakukan untuk mengukur seberapa 
baik sebuah program mencapai hasilnya.  Penting untuk mengevaluasi hasil kegiatan pada tingkat perilaku 
tersebut.  Sangat penting untuk menyediakan waktu dan anggaran untuk riset pelaksanaan dan pemantauan.      
 
Sejumlah besar sumber daya telah dikeluarkan untuk memproduksi konten media bermutu tinggi.  Jika 
sumber daya untuk M&E tidak memadai, akan sangat sulit menilai apakah kegiatan tersebut mencapai 
dampak yang diharapkan.  Namun demikian, sebaliknya, jika jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembuatan 
sebuah video, pertimbangkanlah secara strategis berapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk 
mengevaluasi dampaknya.  Perhatikan biaya relatif.  Tabel di bawah ini berisi perbedaan antara pemantauan 
dan evaluasi:    

Pemantauan dirancang untuk memperoleh data kegiatan harian guna mendapatkan 
wawasan tentang efektivitasnya (seperti disukai tidaknya dan pemahaman) serta membuat 
perubahan yang diperlukan (berdasarkan umpan balik dan rekomendasi), jika diperlukan.

Tabel 6: Perbedaan antara pemantauan dan evaluasi17

Pemantauan

Tujuan:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini:
• Apa yang terjadi sebagai akibat kegiatan
   komunikasi? 
• Perubahan(-perubahan) perilaku apa yang
   telah terjadi? 
• Seberapa besar audiens sasaran telah
   mengadopsi perilaku baru atau melanjutkan
   dan/atau mengembangkan perilaku yang
   saat ini dipraktikkan?
• Mengapa mereka mengadopsi perilaku ini
   atau melanjutkan/mengembangkannya; dan
   apakah mereka mempengaruhi pihak lain
   agar mempraktikkannya?
• Apa dampaknya terhadap audiens sasaran?

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini:

• Untuk menunjukkan dampak dari
   kegiatan komunikasi  
• Untuk menentukan tingkat perubahan
   perilaku, adopsi atau pemberhentian

Tujuan:

Evaluasi

Misalnya, sebuah talkshow radio diproduksi untuk tujuan meningkatkan kesadaran tentang 
praktik-praktik migrasi yang aman dan sumber daya yang tersedia di tengah masyarakat.  Kegiatan 
pemantauan kualitatif dari talkshow ini seharusnya melibatkan proses komunikasi dua arah guna 
menjawab pertanyaan pemantauan dalam  Tabel 6 diatas.

BAGAIMANA KEMAJUANNYA? 
APAKAH KITA AKAN MELAKUKANNYA KEMBALI DENGAN CARA YANG SAMA?
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Evaluasi dirancang untuk memperoleh data tentang dampak kegiatan dan 
kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan hasil yang lebih tinggi. 

TIPS: Ingat…

STUDI KASUS: Konsekuensi yang tidak diinginkan

Kegiatan pemantauan ini meliputi klub pendengar radio, komunikasi SMS dua arah, diskusi kelompok 
terarah, wawancara mendalam, dll.  Pemantauan kuantitatif cenderung melibatkan penyimpanan 
catatan dan penghitungan angka, seperti jumlah yang dicapai, jumlah saluran radio yang menyiarkan 
talkshow tersebut dan jumlah organisasi sektor publik dan swasta yang terlibat, dll. 

32

Contoh-contoh bagaimana mengevaluasi keberhasilan talkshow radio untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan evaluasi pada Tabel 6 mencakup kegiatan pemantauan di atas, serta: 
Penilaian dampak untuk menguji pengetahuan, sikap dan praktik (knowledge, attitude and 
practice/KAP) masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan komunikasi.   

Semua informasi, khususnya tentang pembelajaran, yang dikumpulkan selama proses pemantauan 
dan evaluasi harus memberikan informasi tentang kegiatan di masa yang akan datang. 

Sumber: Selamatkan Anak Muda Kita dari Prostitusi (Save Our Adolescents from Prostitution/S.O.A.P.)
http://www.stopenslavement.org/studymodules/USCSAHT-05.pdf.

“Hak asasi manusia yang diperdagangkan harus menjadi inti dari segala  upaya untuk mencegah dan 
memberantas perdagangan orang guna melindungi, membantu dan memberikan ganti rugi kepada para 
korban.”   - S.O.A.P.

Menjadi penting untuk memastikan berlangsungnya proses (seringkali dalam bentuk penelitian kualitatif) 
untuk memahami dampak yang tidak diinginkan atau dampak negatif terhadap audiens sasaran Anda.  
Misalnya, kartu informasi dengan nomor hotline dapat membahayakan para korban perdagangan orang 
yang berpotensi mengalami eksploitasi seksual karena jika pelaku perdagangan orang/germo 
mendapati mereka menyimpan kartu ini, mereka mungkin akan dihukum dengan tuduhan percobaan 
melarikan diri.  Selama acara olahraga berskala besar di Amerika Serikat, perempuan korban 
perdagangan diduga disembunyikan dalam jangka waktu yang cukup panjang di kamar hotel, yang 
sepenuhnya diawasi oleh para germo/pelaku perdagangan orang dan seringkali satu-satunya momen di 
mana mereka bisa sendirian adalah ketika mereka berada di kamar mandi.  Oleh sebab itu, sebuah 
organisasi pemberantasan perdagangan orang mendistribusikan sabun batang yang diberi nomor 
hotline ke hotel-hotel di daerah tersebut untuk memberi kesempatan hidup bagi perempuan dan 
anak-anak korban perdagangan tersebut. 

“Inovasi mengandung arti melakukan sesuatu yang baru dan berbeda.  Inovasi 
berarti perubahan.  ‘Baru’, ‘berbeda’, ‘perubahan’, tiga kata yang menakutkan 
dalam organisasi mana pun.  Kata-kata tersebut berimplikasi pada risiko, potensi 
kegagalan dan kesalahan.  Tetapi tanpa risiko dan kegagalan, kita tidak akan 
melakukan inovasi yang membuahkan suatu perbedaan yang positif.”

- Anthony Lake, UNICEF Director

Perubahan perilaku cenderung terjadi dalam jangka panjang dan pada umumnya di luar ruang 
lingkup program-program yang terikat waktu.  Namun demikian, dalam bidang CD4 telah diakui 
sejak lama bahwa indikator perubahan sosial dan perilaku sementara menjadi alat yang bermanfaat 
untuk ‘memprediksi’ perubahan jangka panjang. 
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KESIMPULAN PENTING 

Bergantung pada informasi yang diperlukan serta waktu, anggaran dan keahlian yang tersedia, 
terdapat berbagai metode berbeda untuk mengumpulkan informasi, seperti kuesioner, kisah 
perubahan yang paling signifikan, pemetaan hasil, dll.  Untuk mempelajari lebih dalam tentang 
metode yang berbeda tersebut (kualitatif dan kuantitatif), silakan merujuk pada Lampiran V. 

• Memutuskan apa yang harus dipantau? Bagaimana caranya?
• Mengidentifikasi apa yang akan dievaluasi? Bagaimana caranya?
• Menentukan bagaimana cara mengumpulkan informasi?
• Menetapkan pelajaran yang diperoleh dan berguna bagi aktivitas
   serupa di masa yang akan datang?

LIBATKAN AUDIENS ANDA   

Pemantauan dan Evaluasi (M&E) partisipatif adalah suatu cara yang luar biasa untuk 
menghasilkan kepemilikan strategi, pengembangan konten dan proses komunikasi di tingkat 
lokal.  Beberapa prinsip dalam proses ini:  

Sumber: Pengelolaan Sanitasi dan Air Berkelanjutan (Sustainable Sanitation and Water Management/SSWM).  
Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif.  Tersedia di: 
http://www.sswm.info/content/participatory-monitoring-and-evaluation.

• Penduduk setempat merupakan peserta aktif, bukan hanya menjadi sumber
   informasi.  
• Para pemangku kepentingan melakukan evaluasi, sementara pihak eksternal
   melakukan fasilitasi.  
• Berfokus pada pembangunan kapasitas pemangku kepentingan untuk analisis dan
   pemecahan masalah.  

Sudahkah
Anda:
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LAMPIRAN Panduan IOM X C4D



• Lampiran I: Daftar Istilah 
• Lampiran II: Alat Perencanaan Strategis C4D  
• Lampiran III: Konsep Kreatif IOM X — Contoh
• Lampiran IV: Panduan Fasilitasi Uji Coba 
• Lampiran V: Daftar Metode Penelitian C4D  
• Lampiran VI: Penelitian Know Before You Go dan Gambaran Umum M&E  
• Lampiran VII: Penelitian Open Doors dan Gambaran Umum M&E  
• Lampiran VIII: Penelitian Prisana dan Gambaran Umum M&E

LAMPIRAN

LAMPIRAN PANDUAN IOM X C4D

Komunikasi Perubahan 
Perilaku

Perjalanan perubahan 
perilaku  

Perubahan perilaku yang diinginkan harus diinformasikan melalui analisis perilaku, 
dengan mempertimbangkan penyebab sosial, kultural dan ekonomi yang 
melatarbelakangi perilaku saat ini.  Analisis perilaku juga mempertimbangkan hal-hal 
yang membuat perubahan perilaku yang diinginkan tersebut tetap layak, manfaat dari 
penerapannya, kapasitas individu untuk mempraktikkan perilaku tersebut dan apakah 
mereka termotivasi untuk mempraktikkan perilaku tesebut.  Hal ini dapat dinilai melalui 
konsultasi, diskusi kelompok terarah (focus group discussions), wawancara dan 
pertemuan komunitas. 

Analisis perilaku   

Sebuah konsep dengan fokus pada manusia yang menggunakan alat dan kegiatan 
komunikasi untuk mendorong perubahan sosial dan perilaku secara berarti dan 
berkelanjutan.  C4D digunakan untuk memahami konteks dan pengetahuan 
masyarakat, sikap dan praktik terkait sebuah isu.  C4D membantu menangani isu-isu 
dengan mengembangkan alat pengiriman pesan yang memberdayakan.  

Komunikasi 
Pembangunan 

Sebuah analisis konsumsi media dari audiens sasaran yang membantu 
memberikan informasi tentang platform dan pesan spesifik untuk sejauh mungkin 
menjangkau audiens tersebut

Analisis komunikasi  

Mengacu pada semua jenis media yang diciptakan dan dikendalikan oleh sebuah 
komunitas.  Komunitas ini dapat disatukan oleh faktor geografis atau sosial, 
budaya, etnis atau religius.  Media komunitas sesuai untuk audiens sasaran yang 
sempit. 

Media komunikasi  

Biasanya merupakan dokumen yang dibuat setelah penelitian awal.  Dokumen ini 
memberikan panduan dasar terhadap proyek yang sedang berlangsung.  Dokumen 
ini berisi keterangan seperti audiens sasaran, tujuan komunikasi, pesan penting dan 
isi, seruan untuk bertindak, pedoman, citra (tone) dan genre.  

Konsep kreatif 

Sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas individu atau 
kelompok untuk membuat pilihan, yang membawa pada hasil yang diinginkan. 

Pemberdayaan

Ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu kegiatan mencapai hasil yang 
diinginkannya.  Evaluasi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode baik 
kuantitatif maupun kualitatif, menyediakan informasi komprehensif tentang apa 
yang sedang berlangsung, mengapa dan apakah hal ini sesuai atau tidak dan 
memberikan pedoman untuk arah di masa yang akan datang. 

Evaluasi

LAMPIRAN I: DAFTAR ISTILAH  
Suatu pendekatan yang biasanya digunakan dalam C4D.  Pendekatan ini 
menggunakan komunikasi secara strategis untuk mendorong perilaku yang positif 
dan aman.  BCC menerapkan praktik-praktik seperti dialog tatap muka dengan 
individu untuk memberikan informasi, motivasi, rencana dan pemecahan masalah 
guna mendorong dan mendukung perubahan perilaku.
Proses enam langkah yang membawa pada perubahan perilaku.  Ke-enam langkah 
tersebut adalah ketidaksadaran, pengetahuan, keputusan untuk bertindak, tindakan, 
pemeliharaan dan menjadi advokat. 
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1UNODC. Human Trafficking. 
 Available from: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html. 

Menurut protokol Palermo, perdagangan orang adalah “perekrutan, pengangkutan, 
pemindahan, pengiriman atau penerimaan manusia, melalui ancaman atau penggunaan 
kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penyesatan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan 
pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari seseorang yang memiliki 
kuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi”1.

Perdagangan Orang 

Mereka yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain.  Mereka 
mungkin termasuk anggota keluarga, teman, guru, pejabat pemerintah, komunitas 
atau pemuka agama.  

Pihak yang 
Mempengaruhi 

Memasuki, tinggal atau bekerja di suatu negara tanpa memiliki dokumen legal 
(seperti paspor, visa atau izin kerja) yang diperlukan berdasarkan peraturan imigrasi 
setempat atau memasuki suatu negara dengan menggunakan dokumen palsu.  

Migrasi 
non-prosedural 

Sarana komunikasi seperti televisi, surab kabar, radio, dll., yang dapat menjangkau 
audiens berskala besar atau audiens masal. 

Media massa

Pada umumnya melibatkan kemajuan pelacakan terkait dengan rencana atau tujuan 
yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan menggunakan data yang mudah 
dicakup dan diukur secara terus menerus.  Pemantauan melacak unsur-unsur 
penting dari suatu kegiatan secara teratur sehingga penyesuaian dapat dilakukan 
terhadap kegiatan tersebut selama pelaksanaan. 

Pemantauan

Proses pengawasan dan penilaian kemajuan (atau ketiadaan kemajuan) dari suatu 
proyek dan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai baik secara finansial maupun 
operasional. 

Pemantauan dan 
Evaluasi 

Petugas yang memungkinkan terlaksananya migrasi (legal atau ilegal).  Petugas ini 
mencakup broker (perantara), agensi perekrutan, staf LTSA, petugas perbatasan dan 
operator transportasi. 

Fasilitator migrasi  

Sebuah proses terstruktur untuk menghasilkan dan memilih kisah-kisah perubahan 
yang mengidentifikasi apa yang dianggap sebagai hasil atau dampak terpenting oleh 
individu dan kelompok berbeda.  Ajukanlah pertanyaan berikut ini kepada anggota 
masyarakat di mana telah dilakukan intervensi: “Perubahan apa yang telah terjadi 
dalam komunitas ini dalam jangka waktu xx bulan terakhir?”  Tujuan pertanyaan ini 
adalah untuk menilai bagaimana tanggapan orang terhadap intervensi dibandingkan 
dengan semua kejadian lainnya dalam kehidupan mereka.  Kisah-kisah tentang 
perubahan yang paling signifikan tersebut kemudian diungkapkan dalam kelompok 
diskusi mendalam untuk menentukan nilai perubahan yang dilaporkan.  Teknik ini 
membantu sebuah proyek mencapai efektivitasnya. 

Kisah perubahan 
yang paling 
signifikan  

Kadang-kadang disebut juga Organisasi Nirlaba, biasanya berkaitan dengan 
organisasi dari sektor publik, bukan swasta. 

Lembaga Swadaya 
Masyarakat

Tindakan pemanfaatan sesuatu atau seseorang, secara khusus tindakan 
pemanfaatan pihak lain secara tidak adil demi keuntungan seseorang (misalnya, 
eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik 
yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ tubuh).  

Eksploitasi 

Metode penelitian kualitatif di mana kelompok masyarakat dengan karakteristik 
yang sama dikumpulkan dan diberi pertanyaan-pertanyaan tentang topik khusus. 

Diskusi kelompok 
terarah
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Sebuah Pengawasan dan Evaluasi (M&E) yang melibatkan para pemangku kepentingan 
dengan mengintegrasikan mereka ke dalam pemantauan dan evaluasi konten sebuah 
proyek, pelaksanaan dan hasil.  Para pemangku kepentingan diundang untuk membantu 
mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan untuk setiap masalah potensial apa pun yang 
diakui dalam proyek tersebut. 

M&E Partisipatif 

Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Hukum dan Lingkungan (Political, 
Economic, Social, Technological, Legal and Environmental/PESTLE) (faktor positif 
dan hambatan terkait dengan perubahan perilaku yang diharapkan) yang 
dipertimbangkan pada saat melaksanakan suatu proyek. 

PESTLE

Disebut juga   audiens sasaran  , merupakan kelompok orang yang perilakunya 
hendak diubah melalui proyek ini. 

Audiens primer 

Sebagai kebalikan dari migrasi ilegal/non-prosedural, migrasi legal melibatkan kegiatan 
masuk, tinggal atau bekerja di suatu negara dengan menggunakan semua dokumen 
legal (seperti paspor, visa atau izin kerja) yang diperlukan berdasarkan peraturan 
imigrasi setempat.  

Migrasi legal 

Kegiatan ini melibatkan migrasi legal ke negara lain dengan menggunakan semua 
dokumentasi yang sesuai (termasuk paspor dan visa yang diperlukan).  Migrasi yang 
aman berarti juga adanya informasi yang tepat tentang pekerjaan baru, area baru, 
pemeriksaan agensi perekrutan untuk perizinan yang tepat dan kepemilikan kontrak 
sah sebelum bermigrasi.  Kesiapsiagaan untuk keadaan darurat dan penyimpanan 
salinan dokumen legal juga dianggap sebagai praktik migrasi yang aman.    

Migrasi yang aman

Jaringan sosial formal (dan informal) dan sistem dukungan sosial yang dapat sangat 
berpengaruh terhadap perilaku audiens primer, termasuk keluarga, teman, teman 
sebaya dan rekan kerja.

Audiens sekunder 

Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, Terikat Waktu (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time-bound/SMART) adalah kriteria yang diterapkan untuk 
kegiatan atau hasil proyek pembangunan.  Tujuan penerapan kriteria SMART ini 
adalah untuk memastikan sebaik mungkin bahwa setiap kegiatan berkontribusi 
terhadap perubahan atau pengembangan perilaku. 

SMART

Sebuah kerangka kerja berbasis teori yang digunakan untuk memahami berbagai 
faktor pribadi dan lingkungan yang menentukan perilaku seseorang.  SEM berfokus 
pada interaksi yang kompleks antara faktor individu, antar-pribadi, komunitas dan 
sosial dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. 

Model Ekologi Sosial 

Setiap individu, kelompok, agensi atau organisasi yang memiliki kepentingan nyata 
atau potensial dalam sebuah proyek dan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 
secara negatif atau positif oleh proyek baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pemangku 
kepentingan 

Kelompok tertentu yang perilakunya ingin diubah oleh proyek; disebut juga 
audiens primer.

Audiens sasaran    

Kelompok yang tindakannya secara tidak langsung membantu atau menghambat 
perilaku audiens primer dan sekunder.  Tindakan partisipan tersier mencerminkan 
faktor-faktor sosial, budaya dan politik yang lebih luas yang menciptakan lingkungan 
yang kondunsif untuk mendorong perubahan perilaku yang diinginkan.  Faktor 
tersebut mencakup para politisi dan perwakilan pemerintah.   

Audiens tersier 

Lihat perdagangan orang/human trafficking untuk definisi  Perdagangan Orang 

Alat untuk merencanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan proyek.  Dengan 
mencoba memprediksi hasil-hasil suatu proyek kita akan dapat menilai hasil kegiatan 
proyek hilir.  Pemetaan juga membantu mengidentifikasi sasaran yang dimaksud, 
perubahan yang dimaksud dan strategi yang harus digunakan untuk mencapai tujuan 
tersebut. 

Pemetaan hasil 
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Tujuan: Alat ini bertujuan untuk memfasilitasi penerapan C4D/BCC dengan memprioritaskan audiens primer, sekunder, dan tersier dalam pelaksanaan intervensi.
Alat ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan kapasitas di antara para pemangku kepentingan tentang proses Komunikasi Pembangunan
(Communication for Development/C4D) dalam pengembangan pesan untuk perubahan perilaku. 

Tempat: Alat ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan harus difasilitasi melalui penyelenggaraan workshop yang membahas
pengembangan pesan untuk perubahan perilaku. 

Cara penggunaan: Dalam diskusi kelompok, isilah kolom yang kosong di bawah ini dengan pengetahuan setempat kelompok tersebut. Perlu dicatat bahwa
pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku hanya menyasar audiens primer dan sekunder, namun penting juga untuk mengamati audiens tersier untuk
menjajaki kemitraan yang dapat dibentuk.   

Pertanyaan untuk analisis
Audiens (sasaran) primer

(tingkat individu)
Audiens sekunder

(keluarga, teman, rekan, dll.)

Audiens tersier
(pimpinan komunitas, perwakilan

pemerintah setempat, dll.)

Siapa kelompok(-kelompok) sasaran utama?
(usia, jenis kelamin, lokasi, dll.)

Bagaimana tingkat pengetahuan, sikap,
dan praktik mereka saat ini?

Perubahan perilaku seperti apa
yang diinginkan?

Apa saja hambatan terhadap perubahan
perilaku yang direkomendasikan? 

Apa faktor positif utama yang saat ini ada
untuk melakukan perilaku yang
direkomendasikan?

Siapa/apa sumber informasi interpersonal
yang paling terpercaya dan mudah diakses?

Media massa apa yang paling terpercaya
dan mudah diakses? 

Berdasarkan analisis di atas, apa pesan
utamanya? 

LAMPIRAN II: ALAT PERENCANAAN STRATEGIS IOM X C4D
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LAMPIRAN III: KONSEP KREATIF (CREATIVE BRIEF) IOM X — CONTOH

KONSEP VIDEO
Video tentang Migrasi yang Aman (judul sementara)

IOM X mencari rumah produksi untuk membuat video yang memenuhi kriteria yang diuraikan dalam 
tabel di bawah ini. 

Target audience Pria muda berusia 18-35 tahun yang berasal dari pedesaan di Kamboja dan 
Laos yang ingin bermigrasi melalui jalur ilegal ke negara lain untuk bekerja. 

Durasi Sekitar enam menit

Bahasa

Kualitas

Dibuat dalam versi Bahasa Khmer (prioritas); prioritas kedua Bahasa Laos 

Sesuai untuk pemutaran di acara, pelatihan, dan platform online.

Genre Animasi

Citra (Tone) •  Pesan harus disampaian dalam format yang sederhana, mudah dipahami,
    ramah, dan jelas. TIDAK bersifat akademis, tidak mengintimidasi seseorang
    yang tidak memahami permasalahan tersebut.
•  Konten dengan kisah yang menyentuh perasaan tentang Perdagangan
    orang adalah suatu proses di mana tiga dapat menjadi efektif dan dapat
    dicapai dengan menampilkan karakter yang terkait dengan audiens.
•  Pada akhirnya, penonton harus merasa berdaya dan memiliki pengetahuan
    yang luas tentang melakukan migrasi dengan aman dan TIDAK merasa
    seakan-akan sedang digurui. 

Hal yang Harus
Dihindari

• Gambar/tulisan GFX yang tebal karena akan sangat sulit pada saat
   mengubah versi video tersebut ke bahasa lainnya. 
• Penggambaran yang mengejutkan (misalnya senjata api, borgol,
   obat-obatan). 
• Kekerasan.
• Menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan migrasi. 
• Gambar atau acuan ke negara tertentu (harus bersifat umum sehingga dapat
  digunakan untuk negara lain).
• Penjelasan yang rumit. 

Perubahan yang
Diharapkan akan
Diperoleh dari
Video

• Penonton dapat mengingat kembali langkah-langkah untuk melakukan
   migrasi dengan aman. 
• Penonton dapat memahami risiko melakukan migrasi secara ilegal. 
• Penonton dapat mengingat kembali sumber daya yang dipromosikan. 

Seruan untuk
Bertindak

Pahamilah sebelum Anda pergi. 
Kunjungi atau hubungi Pusat Sumber Daya Migran (Migrant Resource 
Center/MRC) di daerah Anda sebelum Anda bermigrasi untuk mengetahui 
cara melakukan migrasi dengan aman:
• Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan, Pusat Sumber Daya
   Migran Phnom Penh, Tel: 023 0880 474, 023 881 291
• Departemen Tenaga Kerja, Pusat Sumber Daya Migran, Kota Poi Pet, 
   Provinsi Banteay Meanchey, Tel: 097 7515 541, 087 793 055
• Organisasi untuk Pembangunan Phnom Srey, Pusat Sumber Daya
   Migran, Provinsi Kampong Cham, Tel: 088 711 5590
• Konfederasi Tenaga Kerja Kamboja (Cambodian Labour Confederatio
   / CLC), Pusat Sumber Daya Migrasi, 
   Provinsi Prey Veng, Tel: 097 776 5858, 012 267 302
• Pusat Karir Battambang, Institut Politeknik Provinsi Battambang, 
   Hotline: +855 (0) 97 369 7779, nomor telepon Pusat Karir bebas pulsa:
   +855 (0) 16 926 555 
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Pemeran yang
disarankan

Informasi dan
pesan yang
harus ada
dalam video

Bebas. Tidak harus artis/influencer. 

•  Perdagangan orang dapat terjadi kepada siapa pun, di mana pun. Tidak ada 
cara yang pasti berhasil untuk menghindari eksploitasi, akan tetapi melakukan 
tindakan pencegahan di bawah ini dapat sangat meminimalisir risiko yang akan 
Anda hadapi. Bagaimanapun juga, sangat penting untuk selalu waspada!
•  Pelaku perdagangan orang bisa saja orang yang Anda kenal, sepeti kerabat 
atau bahkan agen rekrutmen swasta. Apabila seseorang menawari Anda 
pekerjaan, pastikan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar ada sebelum Anda 
menyetujuinya, bahkan apabila penawaran tersebut berasal dari seseorang yang 
Anda kenal. 

1. Pastikan Anda telah mendapatkan pekerjaan sebelum bermigrasi.   
    • Dengan mendapatkan pekerjaan sebelum pindah, perusahaan yang
    mempekerjakan Anda biasanya akan membantu Anda mengajukan paspor
    dan izin kerja sehingga Anda dapat bekerja secara legal dan menghemat
    lebih banyak biaya. Pastikan Anda telah memahami kontrak sebelum
    menandatanganinya. Apabila Anda ditangkap di negara tujuan tanpa
    dokumen kerja yang sesuai, Anda berisiko untuk dideportasi tanpa
    menerima gaji apa pun yang mungkin telah Anda peroleh. 
 o  Pembenaran: Dengan menjadi pekerja legal di negara tujuan Anda,
 Anda dipastikan telah diizinkan secara legal untuk bekerja di sana,
             dan Anda semakin mungkin untuk memperoleh pendapatan yang
             lebih tinggi, mendapatkan akses perawatan kesehatan yang lebih
             baik, meningkatkan kemampuan Anda untuk menghemat uang dan
 mengirimkannya ke rumah serta memperkecil kemungkinan
             terjadinya penangkapan.
2. Periksa untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar
    ada.
    • Hubungi Pusat Sumber Daya Migran atau Kantor Pertukaran Tenaga
    Kerja terdekat untuk memeriksa apakah perantara atau agen rekrutmen
    Anda terdaftar secara legal dan memiliki izin/lisensi pada Kementerian
    Tenaga Kerja. Periksa untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut
    benar-benar ada. 
 o  Pembenaran: Apabila agen rekrutmen atau perantara Anda tidak
 terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja, mereka mungkin tidak
 menawari Anda pekerjaan yang benar-benar ada, yang berarti
 kemungkinan Anda untuk dieksploitasi di negara tujuan menjadi lebih
 besar.
3. Ajukan pertanyaan kepada perantara/agen rekrutmen Anda dan bagikan
    informasi ini kepada seseorang yang Anda percayai!
    • Apabila Anda menggunakan perantara, dapatkan informasi seperti nama,
    alamat, nomor teleponnya, serta informasi tentang pekerjaan yang
    ditawarkan kepada Anda seperti lokasi, gaji, dan tugas pekerjaan.
 o  Pembenaran: Mengajukan banyak pertanyaan dapat membuat
 perantara ilegal menjadi gugup. Mereka mengincar orang-orang yang
 memiliki pengetahuan yang terbatas tentang mencari pekerjaan di
             luar negeri. Apabila seorang perantara atau agen rekrutmen tidak
             menjawab semua pertanyaan Anda, mereka tidak aman.
    •  Bagikan informasi di atas tentang orang yang akan pergi bersama Anda
     secara independen setidaknya kepada satu orang, seperti kerabat, teman,
     pimpinan komunitas atau kepala desa. 
 o  Pembenaran: Dengan mengetahui siapa yang mengatur migrasi
             dan rekrutmen Anda, akan lebih memungkinkan bagi orang yang
             dapat dihubungi di rumah Anda untuk membantu Anda dari jarak
             jauh apabila ada sesuatu yang berjalan dengan tidak sebagaimana
             mestinya. 

Pesan Umum:

Langkah-Langkah untuk Melakukan Migrasi yang Aman:
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Video akan didistribusikan di lapangan (di Pusat Sumber Daya Migran 
setempat, acara penjangkauan LSM, sekolah, dll.) dan online. 

Distribusi
video

1 Februari 2016Penyerahan 
video akhir

4. Sebelum pindah, buatlah nomor kontak di negara tujuan Anda dan 
INGATLAH paling tidak SATU nomor telepon
   • Sebelum pindah, pastikan Anda memiliki kontak yang terpercaya, seperti
   teman, kerabat, kedutaan negara Anda atau Lembaga Swadaya
   Masyarakat di negara tujuan yang dapat Anda hubungi sehingga mereka
   dapat membantu Anda menyesuaikan diri dengan ruman baru Anda.
 o  Pembenaran: Sebelum pindah, pastikan Anda memiliki kontak
             yang terpercaya, seperti teman, kerabat, kedutaan negara Anda atau
 Lembaga Swadaya Masyarakat di negara tujuan yang dapat Anda
 hubungi sehingga mereka dapat membantu Anda menyesuaikan diri
 dengan ruman baru Anda.
   • Ingatlah nomor telepon anggota keluarga, teman atau organisasi yang
   terpercaya apabila Anda memerlukan bantuan di negara tujuan.
 o  Pembenaran: Apabila telepon Anda diambil, nomor telepon yang
 Anda ingat dapat membantu Anda menghubungi seseorang yang
 Anda percayai.
   • Hubungi seseorang yang Anda percayai di rumah secara rutin.
 o  Pembenaran: Tetap lakukan kontak dengan seseorang yang Anda
 percayai, dan buatlah kesepakatan apabila mereka tidak mendapat
 kabar dari Anda dalam jangka waktu tertentu, mereka harus meminta
 bantuan. 

5. Bawalah tanda pengenal Anda dan simpan salinannya di rumah!
   •  Bawalah tanda pengenal Anda selalu dan simpan salinannya di rumah
   pada keluarga Anda atau teman yang Anda percayai. Anda berhak untuk
   menyimpan paspor atau kartu Tanda Pengenal dan tidak seorang pun
   (bahkan pengguna jasa/pemberi kerja  Anda) diizinkan untuk mengambil
   dokumen tersebut dari Anda.
 o  Pembenaran: Anda berhak untuk menyimpan dokumen Anda.
 Jangan memberikan dokumen yang asli bahkan apabila pengguna
 jasa atau agen rekrutmen Anda mengatakan dokumen tersebut akan
 disimpan dengan aman. Penyerahan dokumen Anda akan membuat
 Anda rentan karena Anda memerlukan dokumen tersebut untuk
 bepergian.  
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LAMPIRAN IV: PANDUAN FASILITASI UJI COBA UNTUK DISKUSI KELOMPOK 
TERARAH — CONTOH
Panduan Fasilitasi Uji Coba IOM X
Program Pekerja Rumah Tangga – September 2015

Profil peserta:
   • 6-8 pengguna jasa berkewarganegaraan Thailand dari pekerja rumah tangga, wanita, berusia 18-50
      tahun 
   • 1 fasilitator diskusi
   • 1 pencatat
   • 1 staf IOM X (untuk memastikan pesan/isu tersampaikan)

Materi yang diperlukan:
   • 1 salinan naskah untuk setiap peserta FGD 

INSTRUKSI:
   • Berterima kasih kepada semua orang yang hadir 
   • Memperkenalkan IOM dan IOM X 
   • Jelaskan alasan mereka hadir di sini: Diskusi kelompok terarah ini bertujuan untuk membantu
     menyampaikan pesan utama program IOM X yang sedang dibuat tentang para pekerja rumah tangga.
     Karena audiens sasaran adalah pengguna jasa/pemberi kerja para pekerja rumah tangga, maka mereka
     penting untuk dilibatkan dalam pengembangan pesan tersebut. 
   • Kegiatan pencair suasana.
   • Tanyakan apakah ada yang memiliki pertanyaan sebelum kita mulai. 
   • Agenda pertemuan: Pertama-tama saya akan menjelaskan kepada Anda tentang konsep video, dan
     kemudian kita akan membaca naskah2, yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi tentang naskah
     tersebut. FGD berlangsung sekitar dua jam. 
   • Aturan Dasar: Pastikan bahwa kita tidak berbincang satu sama lain dan hanya satu orang yang berbicara
     pada satu waktu. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Apabila Anda merasa tidak nyaman dengan
     pertanyaan yang diajukan, Anda tidak perlu menjawabnya. Diskusi kelompok terarah ini benar-benar
     bersifat sukarela, dan kami sangat menghargai semua waktu yang telah Anda berikan untuk membantu
     kami. Apabila pada suatu waktu Anda ingin menghentikan FGD, mohon beritahu kami. 
   • Membahas tentang kerahasiaan: Diskusi kelompok terarah adalah untuk tujuan penelitian semata, dan
     tidak akan dibagikan kepada masyarakat umum. Informasi pribadi juga tidak akan disebarkan. 
   • Formulir Persetujuan dan Kerahasiaan: Mintalah setiap orang untuk menandatangani daftar hadir, di mana
     terdapat formulir persetujuan dan kerahasiaan. Mintalah setiap orang untuk menuliskan nomor telepon
     dan emailnya sehingga kami dapat melakukan tindak lanjut terhadap mereka dan memberitahu mereka
     apabila video telah selesai dibuat. Apabila beberapa dari orang tidak mau memberikan informasi
     kontaknya, mereka tidak perlu memberikannya. Informasi kontak mereka tidak akan digunakan untuk
     tujuan lain apa pun. 
   • Menjelaskan konsep program TV
   • Pembacaan naskah secara langsung yang mengharuskan peserta yang melakukan identifikasi dalam
     kelompok terarah untuk membacakan dengan keras karakter-karakter dalam naskah tersebut (naskah
     dapat dibaca sambil duduk atau berdiri). 

Ringkasan: Uji coba konsep naskah IOM X untuk program TV pekerja rumah tangga guna 
memastikan bahwa terdapat 70 persen kesepakatan tentang pemahaman dan keterkaitan pesan 
oleh audiens sasaran melalui pelaksanaan diskusi kelompok terarah (Focus Group 
Discussions/FGD). Uji coba akan memastikan bagian materi komunikasi yang terarah, bersifat lokal, 
dan relevan sebelum produksi akhir dan sosialisasi.

 2 Untuk pembacaan naskah, serahkan bagian pembacaan yang utama kepada pihak yang memfasilitasi diskusi kelompok terarah, seperti, 
fasilitator, pencatat, dll. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk memahami naskah dan sehingga mereka dapat membacanya dengan 
penekanan dan enegi. Apabila terdapat lebih banyak peran yang harus dibaca, mintalah sukarelawan dari peserta kelompok terarah untuk 
melakukannya. 
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PERTANYAAN DISKUSI:

1. Kisah ini menceritakan tentang apa? 
2. Menurut Anda, pesan apa yang terdapat di dalamnya? (Menurut Anda kisah ini mencoba 
memberitahu audiens untuk melakukan apa?) Catatan: Penting untuk mengetahui berapa orang 
yang memahami pesan tersebut. Setelah satu orang menyampaikan interpretasinya, tanyakan 
apakah ada yang memiliki interpretasi yang berbeda. Penting untuk mencatat apakah terdapat 
lebih dari atau kurang dari 70 persen orang yang mengerti. Pesan yang ingin dipahami dalam 
cerita berbahasa Thailand adalah tentang pentingnya memiliki hari libur. Apabila mereka tidak 
memahami pesan utama, mohon beritahu mereka dan mintalah rekomendasi tentang apa yang 
dapat dilakukan agar pesan tersebut dapat tersampaikan. 
3. Unsur khusus apa yang membuat Anda berpikir bahwa ini adalah sebuah pesan?                            
4. Apakah ceritanya terasa realistis atau masuk akal? (Apakah transformasi/perubahan 
perilaku pengguna jasa tampak realistis? Apakah perbincangan antara pengguna jasa dan 
pekerja tampak realistis? Apabila tidak, mengapa? Bagaimana mengubah hal tersebut?
5. Apa yang Anda sukai dari naskah ini? 
6. Apakah terdapat hal yang tidak Anda sukai atau menurut Anda kurang tepat tentang 
cerita tersebut? Apabila ya, apa dan mengapa? 
7. Menurut Anda untuk siapa cerita ini ditujukan? (Apabila tidak ada tanggapan, berikan 
tanggapan dengan: Apakah ini untuk seseorang seperti Anda? Atau orang lain?)
8. Apakah menurut Anda naskah ini akan membuat pengguna jasa ingin menggunakan 
praktik yang lebih baik kepada pekerja rumah tangga yang mereka pekerjakan? Apabila ya, 
bagaimana?
9. Informasi apa yang dapat ditambahkan dalam naskah ini agar pesannya menjadi lebih 
kuat?  Di bagian mana Anda akan memasukkan informasi ini (seperti di bagian atas video, 
selama video berlangsung, di bagian akhir video)?
10. Secara umum, apakah menurut Anda cerita ini akan diperlihatkan kepada kelompok 
lainnya (pengguna jasa atau pekerja rumah tangga)? Mengapa atau mengapa tidak? 

Akhir Diskusi Kelompok Terarah  
   • Jelaskan langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembuatan program dan bagaimana mereka
      akan menerima informasi terbaru. 
   • Ucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir dan berikan informasi kontak kepada
      siapapun yang memintanya.
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LAMPIRAN V: DAFTAR METODE PENELITIAN C4D

Metode Penelitian

Survei

Penjelasan

Survei adalah alat yang baik untuk mengumpulkan data dari audiens 
sasaran tentang Pengetahuan, Sikap, dan Praktik (Knowledge, Attitude 
and Practice/KAP) mereka saat ini (atau yang diinginkan) tentang suatu 
masalah atau kegiatan untuk memberitahukan data dasar. Selanjutnya 
survei dapat dilakukan kembali setelah intervensi untuk menilai setiap 
potensi perubahan di tingkat KAP. Survei dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data kualitatif atau kuantitatif. Jenis survei mencakup: 
survei online, koran, telepon, survei melalui telepon genggam/SMS. 
Survei dapat menjadi relatif murah, terutama survei secara online 
(misalnya, Survey Monkey) atau survei jarak jauh. 

Wawancara
Mendalam

Wawancara dilakukan secara tatap muka satu per satu dengan tujuan 
memperoleh informasi yang mendalam atau terperinci, dari orang yang 
diwawancarai dan bagaimana pendapat dan perasaan mereka tentang 
suatu topik tertentu. 

Penyimpangan positif didasarkan pada pengamatan bahwa dalam setiap 
masyarakat terdapat individu atau kelompok tertentu yang perilaku dan 
strateginya tidak umum telah menyebabkan mereka gagal menemukan 
solusi yang lebih baik atas permasalahan tertentu dibandingkan dengan 
rekannya, padahal mereka memiliki sumber daya yang sama dan 
menghadapi tantangan yang serupa atau lebih buruk.3   Dalam 
perlawanan terhadap perdagangan orang, pendekatan penyimpangan 
positif akan mengamati mereka yang telah memilih untuk tidak 
melakukan migrasi yang berisiko, atau yang telah berhasil melakukan 
migrasi ketika rekannya tidak berhasil melakukannya, dan berusaha 
memahami faktor-faktor penentunya.4 Penyimpangan positif dapat 
diidentifikasi melalui wawancara, diskusi kelompok terarah, rekomendasi 
dari para pemangku kepentingan atau anggota masyarakat. 

Pendekatan
Penyimpangan
Positif (Positive
Deviance Approach)

Diskusi kelompok terarah penting untuk memperoleh kritik tentang 
kegiatan, kampanye, dll. Kelompok terarah merupakan jenis penelitian 
kualitatif di mana kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan 
dengan masalah (seperti pengguna jasa pekerja rumah tangga atau 
pekerja rumah tangga untuk proyek tentang hak-hak pekerja rumah 
tangga) membahas persepsi, pendapat, keyakinan, dan sikap mereka. 

Diskusi Kelompok
Terarah (FGD)

Kegiatan ini dapat digunakan untuk memberikan pengalaman kepada 
masyarakat dalam mempraktikan perilaku yang disarankan dan/atau 
untuk memperkuat kepercayaan diri suatu kelompok dalam 
mempraktikan perilaku yang baru. Catatlah semua argumen yang 
setuju dan tidak setuju, dan bahasa sebenarnya yang digunakan 
masyarakat. Pelaksanaan kegiatan bermain peran dalam suatu diskusi 
kelompok terarah memerlukan: 1) pembuatan skenario bermain peran 
yang mencerminkan situasi yang menjadi fokus; 2) fasilitator untuk 
memperagakan skenario bermain peran; 3) sukarelawan untuk 
memainkan skenario tersebut; dan 4) diskusi kelompok tentang 
skenario setelah bermain peran (Apakah skenario tersebut realistis? 
Apakah ini cara Anda bereaksi dalam situasi tersebut?).

Permainan Peran
(Role Play)

3 Lihat http://www.positivedeviance.org/.
4 Marshall, Phil. Research Communications Group. 2011. Re-thinking Trafficking Prevention: A Guide to Applying Behaviour Theory. Hal.12.
Tersedia di: http://www.adb.org/sites/default/files/publication/29907/rethinking-trafficking-prevention.pdf.

43

PEN
D

AH
U

LU
AN

LAN
G

K
AH

 2
LAN

G
K

AH
 3

LAN
G

K
AH

 4
LAN

G
K

AH
 5

LAM
PIR

AN
LAN

G
K

AH
 1



LAMPIRAN V: DAFTAR METODE PENELITIAN C4D (LANJUTAN)

Metode Penelitian

Berbicaralah kepada para ahli tentang suatu masalah tertentu, orang 
yang menerapkan perilaku yang direkomendasikan atau orang yang tidak 
menyetujui perilaku yang direkomendasikan dan tanyakan kepada 
mereka alasan mengapa hal tersebut dianggap ‘baik’ atau ‘buruk’. 
Kegiatan ini akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai 
konten semua jenis komunikasi. 

Kesaksian Tanyakan kepada orang yang telah menerapkan ‘perilaku positif’ 
mengapa mereka memutuskan untuk menerapkan perilaku yang baru 
ini dan apa yang akan mereka katakan kepada orang seperti mereka 
mengenai hal tersebut. Tanyakan kepada mereka apakah mereka 
bersedia untuk berbicara di radio atau televisi tentang hal tesebut, 
apabila media tersebut adalah platform yang relevan untuk proyek 
Anda. 

Teknik ini merupakan proses terstruktur untuk menghasilkan dan memilih 
cerita tentang perubahan yang mengidentifikasi hal yang dianggap 
sebagai hasil atau dampak yang paling penting oleh individu dan 
kelompok yang berbeda. Bertanyalah kepada orang dalam suatu 
masyarakat di mana intervensi telah diperkenalkan: “Apa yang telah 
berubah dalam masyarakat ini dalam waktu XX bulan terakhir?” 
Tujuannya adalah untuk menilai bagaimana orang memahami intervensi 
dibandingkan dengan semua peristiwa lain dalam hidupnya. Apabila 
mereka tidak menyebutkan tentang intervensi, Anda dapat 
memancingnya dengan bertanya, “Bagaimana menurut Anda tentang 
_____?”. Lihat apakah mereka akan ingat kapan intervensi tersebut 
diperkenalkan. 

Teknik Perubahan
Paling Signifikan
(Most Significant
Change)

Sticky dot voting adalah alat pembuat keputusan yang membantu 
anggota kelompok memberikan kritik dengan segera pada daftar ide 
atau berbagai skenario atau hasil yang akan membantu mereka 
mengidentifikasi prioritas. Teknik ini memberikan suara yang sama 
bagi semua peserta dan memberikan representasi visual tentang 
bagaimana perasaan kelompok tersebut tentang opsi yang mereka 
pilih dengan memberikan jumlah suara tertentu kepada setiap orang 
yang sama dengan jumlah stiker/catatan post-it yang dapat mereka 
tempelkan pada opsi yang mereka pilih.5  

Sticky dot voting

Metode ini berfokus pada identifikasi “mitra batas (boundary partners)” 
– organisasi atau kelompok yang tindakannya berada di luar kendali 
intervensi, tetapi dampak dari organisasi atau kelompok tersebut 
penting untuk dicapai – dan kemudian menjelaskan hal yang perlu 
dilakukan oleh mitra tersebut serta bagaimana intervensi dilakukan 
untuk mempengaruhinya.6  Metode ini biasanya merupakan sebuah 
proses internal yang dapat diperkuat dengan konsultasi atau 
pertemuan dengan perwakilan audiens sasaran. 

Pemetaan hasil

Peninjauan
kembali oleh ahli
atau rekan sejawat

5 Lihat: http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/kb/bpam/NRCOI-StickyDotTechnique.pdf.
6 Rogers, Patricia J. InterAction and The Rockfeller Foundation. 2012. Introduction Impact Evaluation hal. 7.

Penjelasan
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Penelitian Know Before You Go dan Ringkasan M&E 
IOM X menggunakan pendekatan Komunikasi Pembangunan (Communication for Development/C4D) 
untuk memberikan informasi tentang konten dan penyampaian pesan untuk mendukung perubahan 
perilaku yang positif demi mencegah perdagangan dan eksploitasi manusia. IOM X mengikuti 
kerangka kerja1 dengan langkah-langkah yang saling bergantung satu sama lain untuk 
mengembangkan kegiatan-kegiatannya yang berdasarkan bukti: Analisis

Rancangan Strategis Pengembangan dan Pengujian Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi (lihat halaman 6)

Laporan ini memberikan ringkasan tentang 
langkah-langkah di bawah dan kegiatan serta 
metodologi penelitian yang digunakan untuk 
memberikan informasi dan menilai Know Before 
You Go.  

LANGKAH 1: Analisis

Mengapa konten tentang industri perikanan? 
Negara seperti Thailand dan Malaysia adalah negara tujuan utama bagi banyak migran pria yang 
mencari pekerjaan. Di Thailand sendiri terdapat kira-kira 3,25 juta pekerja migran2, banyak dari 
mereka berasal dari negara tetangga. Dari jumlah pekerja migran tersebut, diperkirakan 1 juta 
orang melakukan migrasi non-prosedural3. Migran ilegal memiliki risiko tinggi mengalami 
pelecehan, eksploitasi, dan perdagangan orang karena mereka biasanya dipekerjakan di sektor 
yang tidak diatur atau sektor informal seperti sektor perikanan.

Selain itu, video ini merupakan bagian dari strategi IOM X yang lebih luas dalam memproduksi tiga 
video yang menyasar audiens yang berbeda (calon migran, yang saat ini menjadi migran, dan 
konsumen) untuk mengatasi perdagangan orang di industri perikanan. Video ini berfokus pada tips 
migrasi yang aman bagi calon migran, di mana video kedua berfokus pada peningkatan 
pengetahuan konsumen tentang perdagangan orang di industri perikanan, dan video ketiga 
berfokus pada peningkatan pengetahuan tentang hak-hak tenaga kerja untuk yang saat ini bekerja 
sebagai nelayan, terutama pekerja migran.

Apa yang dilakukan IOM X? 
IOM X membuat Know Before You Go, animasi berdurasi tujuh menit tentang praktik migrasi 
yang aman. Pada pokoknya animasi ini ditujukan untuk sosialisasi di lapangan (offline), seperti 
di pusat sumber daya migran (MRC) dan kegiatan berbasis masyarakat di Kamboja dan Laos. 

Audiens sasaran:
Audiens sasaran utama adalah calon4 pekerja migran pria (berusia 18-35 tahun). 

1 IOM X menggunakan versi Kerangka Kerja P-Process John Hopkins yang telah disesuaikan, sebuah kerangka kerja yang memandu para ahli 
komunikasi untuk mengembangkan kegiatan komunikasi strategis. 
2 IOM, Laporan Migrasi Thailand Tahun 2014 (2014) hal. 1.
3 Bangkok Post, “Government Pushes to Document all Migrants” 9 Februari 2017. Tersedia di 
http://www.bangkokpost.com/news/security/1195189/government-pushes-to-document-all-migrants.
4 Calon migran di sini mengacu pada seseorang yang belum pernah melakukan migrasi ke luar negeri sebelumnya, akan tetapi pernah 
bermigrasi ke provinsi lain. 

Analisis

Pengembangan dan Pengujian

Pemantauan dan Evaluasi

(Jangka Waktu: 6 bulan)

Legenda: Berapa biaya yang diperlukan
untuk melaksanakan kegiatan ini?

$0  100
$101     1000
$1001      10000
lebih dari $5001

Untuk melihat rincian langkah 1 sampai dengan 5, lihat Panduan C4D IOM X.
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Tujuan:

5 Target peningkatan pengetahuan sebesar 15%, perilaku positif sebesar 5%, dan praktik yang diinginkan sebesar 20% berasal dari rata-rata 
perubahan dampak yang dicapai oleh tiga program video akhir MTV EXIT yang diuji di Asia. 

Setelah menonton Know Before You Go, para penonton akan memiliki pengetahuan yang 
lebih baik tentang cara melakukan migrasi dengan aman untuk bekerja dan akan 
menunjukkan keinginan untuk mempraktikan perilaku yang lebih aman (seperti 
menghubungi pusat sumber daya migran sebelum melakukan migrasi). 

Untuk setiap kegiatan yang dinilai dengan menggunakan survei KAP (perincian lebih lanjut 
ada di bawah ini), IOM X memiliki tujuan lintas sektor sebagai berikut: peningkatan 
pengetahuan sedikitnya sebesar 15% pada audiens sasaran; peningkatan perilaku positif 
sedikitnya sebesar 5%; dan peningkatan praktik positif yang diinginkan sedikitnya sebesar 
20%.5

Penelitian apa yang dilakukan untuk menerangkan Analisis (Langkah 1)?
Penelitian formatif berikut ini dilakukan untuk memahami pengetahuan, sikap, dan praktik 
(perilaku) calon migran terhadap migrasi yang aman. 

Informasi yang diperoleh dari penelitian formatif digunakan untuk menjelaskan Langkah 2 
–rancangan strategis (pembuatan konsep kreatif dan konsep materi komunikasi). 

Penelitian Tujuan Responden
Mengidentifikasi tujuan dan pesan 
perubahan perilaku yang 
memungkinkan

7 ahli regional dalam masalah 
migrasi dan perdagangan 
orang

Konsultasi dengan 
ahli $

Memahami motivasi dan praktik 
pekerja migran dan memperoleh 
masukan tentang penyampaian 
pesan terkait dengan migrasi 
yang aman

5 migran pria asal 
Myanmar di Samut Sakorn, 
Thailand

Diskusi kelompok 
terarah (x1) $

Memperoleh pemahaman yang 
lebih baik tentang perilaku migrasi 
dan mendapatkan masukan 
tentang penyampaian pesan 
terkait dengan migrasi yang aman 

2 calon migran pria dan 6 
migran pria Kamboja yang 
telah kembali, semuanya 
berasal dari daerah 
pedesaan

Wawancara mendalam 
(x8) $

TIPS

Rekamlah wawancara (pastikan Anda sudah mendapatkan persetujuan mereka!) sehingga Anda 
dapat memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang yang diwawancarai dan dengarkan 
kembali apabila Anda lupa apa yang mereka katakan
 
Rekamlah dengan menggunakan telepon genggam, mesin atau perangkat dikte seperti Call 
Recorder.

Wawancara melalui Skype, WhatsApp, FaceTime atau Viber untuk menghemat waktu dan 
biaya. Ini juga merupakan cara yang baik untuk mendapatkan masukan dari orang yang tidak 
berada di kota yang sama.
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LANGKAH 3: Pengembangan dan Pengujian  (Jangka Waktu: 1 bulan)

Penelitian Tujuan Responden

Perwakilan dari 
IOM Vietnam, IOM Laos, 
IOM Kamboja, 
Staf MRC di Poi Pet, 
ILO, UN-ACT, Komite 
Nasional Kamboja untuk 
Pencegahan 
Perdagangan Orang 

Konsultasi (x7) $

Potongan yang belum final dari Know Before You Go dibagikan kepada anggota audiens sasaran dan 
sejumlah mitra untuk memperoleh kritik dan saran tentang penyampaian pesan dan pelaksanaan. 

Hasil dari pengujian ini digunakan untuk meningkatkan program, yang memungkinkan dilakukannya  
LANGKAH 4 dalam proses, yaitu Pelaksanaan. 

Mengidentifikasi apakah pesannya 
sesuai
Mengumpulkan kritik dan saran 
tentang hal yang disukai, tidak disukai, 
dan masukan untuk penyempurnaan
Mengidentifikasi sumber daya yang 
relevan dan udah diakses untuk 
melakukan promosi (misalnya, nomor 
sambungan bantuan/helpline).

6 migran Khmer yang 
sudah kembali (3 pria, 3 
wanita6), berusia 18-25 
tahun. 

Diskusi Kelompok 
Terarah (x1) $

Mengevaluasi pemahaman terhadap 
pesan 
Menguji apakah animasi relevan
Menilai hal yang menarik dan 
mengidentifikasi hal apa pun yang 
bersifat menyinggung/menyakitkan 
Mengumpulkan kritik dan saran tentang 
hal yang disukai, tidak disukai, dan 
masukan untuk penyempurnaan 

6 Wanita juga diwawancara untuk mengukur apakah konten juga relevan untuk audiens ini. 

LANGKAH 5: Pemantauan dan Evaluasi (Jangka waktu: 2 bulan)
Pemantauan dan evaluasi selama dan setelah pelaksanaan penting untuk dilakukan agar dapat 
menilai efektivitas, mempelajari apa yang telah berjalan dengan baik, dan apa yang dapat 
ditingkatkan untuk intervensi di masa mendatang. 

Pemantauan
Praktik terbaik meliputi pengumpulan data rutin untuk mengukur kemajuan suatu kegiatan. 
Pemantauan merekam kegiatan dari hari ke hari untuk mengetahui apakah audiens sasaran 
terlibat dalam kegiatan (seperti # kali ditonton) dan apa yang terjadi pada audiens sasaran 
(seperti komentar testimoni pada video).

Know Before You Go tersedia untuk sejumlah Pusat Sumber Daya Migran (MRC) IOM di 
Kamboja dan Laos di mana calon migran dapat melihatnya. Pemantauan terhadap jenis 
program ini berbeda dengan program online.  IOM memantau pemutaran Know Before You Go 
dan mengumpulkan kritik dan saran dari audiens atas nama IOM X. 

Perubahan perilaku memerlukan waktu dan biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lama. 
Namun, sama halnya dengan tujuan SMART, jangka waktu pengumpulan data harus ditentukan. 
Hal ini diperlukan karena alasan penganggaran dan agar dapat menyerahkan hasilnya kepada 
donor.

TIPS
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Untuk mengevaluasi dampak program, praktik terbaik adalah dengan melakukan penelitian 
dasar (sebelum intervensi) dan penilaian dampak (setelah intervensi telah dilaksanakan). Alat 
evaluasi yang berguna adalah survei pendahuluan dan survei penutup tentang Knowledge, 
Attitude and intended Practice (KAP) yang mengukur perubahan dalam hal pengetahuan, sikap, 
dan praktik yang diinginkan dengan melakukan survei sebelum dan setelah intervensi. IOM X 
mempekerjakan lembaga penelitian untuk melaksanakan KAP yang memberikan informasi tentang 
dasar dan menilai dampak Know Before You Go. Selain itu, survei kualitatif juga dilakukan. 

Survei KAP merupakan metodologi standar akan tetapi penting untuk dilakukan dengan cara yang 
sesuai untuk audiens sasaran intervensi. Terkait dengan program ini, audiens sasaran memiliki 
akses yang kurang baik terhadap Internet, yang berarti bahwa survei online tidak sesuai dan perlu 
lebih banyak sumber daya keuangan serta sumber daya manusia yang harus diinvestasikan untuk 
melaksanakan wawancara tatap muka.

Evaluasi

Hal apa yang
dipantau?

Informasi apa yang
diberikan?

6 bulan setelah
diluncurkan

Berapa kali video
telah ditonton

Apakah video mencapai 
audiens sasaran? 

12,000

Kritik dan saran
dari audiens
sasaran

Apakah pesan relevan dengan 
pihak yang dituju? 

Testimoni kualitatif dari migran 
yang telah kembali yang berasal 
dari Bantaey Meanchey, Kamboja

Penyerapan pesan Apakah penonton dapat 
mengingat pesan utama dari 
video? 

Survei kualitatif tatap muka 
dengan 30 calon migran dan 
migran yang telah kembali yang 
berasal dari Kamboja di MRC 
IOM di Poi Pet, Kamboja

Lokasi # responden dan metodologi Demografi

Survei KAP dapat mengukur keberhasilan intervensi dalam mencapai tujuan. Survey KAP Prisana 
mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik yang diinginkan terhadap perdagangan orang 
dalam industri perikanan berdasarkan tanggapan terhadap pernyataan di bawah ini: 

Svay Rieng, 
Cambodia $$$$

Calon migran pria, 
berusia 18-35 tahun

Survei pendahuluan: 30 
Survei penutup: 30 
Survei KAP dari pintu ke pintu (dilakukan 
pada bulan Mei dan Juni 2016) 
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Penilaian dampak membuktikan bahwa pendekatan Know Before You Go mencapai semua tujuannya: 

Semua sasaran telah tercapai kecuali peningkatan sebesar lima persen dalam hal sikap positif. Di 
antara responden pria, sikap positif meningkat sekitar 10 persen akan tetapi karena dampak terhadap 
responden wanita kecil, nilai keseluruhannya adalah tiga persen. 

1. Pengetahuan meningkat rata-rata sebesar 20% (target 15%) 
2. Sikap positif meningkat rata-rata sebesar 6% (target 5%) 
3. Praktik yang diinginkan meningkat rata-rata sebesar 32% (target 20%)

KAP

Pengetahuan

Pernyataan
Perdagangan orang berarti orang dipaksa untuk melakukan 
pekerjaan di mana mereka dieksploitasi
Perdagangan orang terkait dengan pekerjaan seks, pekerjaan 
rumah tangga, dan buruh
Perdagangan orang terjadi di Thailand dalam industri perikanan 
Pria, wanita, dan anak-anak berisiko mengalami perdagangan orang 
Sebagian besar orang yang diperdagangkan, dibohongi oleh orang 
yang mereka kenal dan percaya 

Sikap
Perdagangan orang bukan suatu masalah yang besar di Thailand
Membantu orang yang telah diperdagangkan akan memicu 
migrasi yang tidak diinginkan
Apabila korban perdagangan orang awalnya dalam kondisi 
miskin, setidaknya saat ini mereka memiliki pekerjaan
Masyarakat tidak peduli apabila pekerja rumah tangga 
diperlakukan tidak baik (apatis) 
Orang yang saya kenal tidak peduli apabila pekerja migran 
diperlakukan tidak baik
Orang yang pada akhirnya menjadi korban perdagangan orang 
hanya dapat menyalahkan dirinya sendiri

Praktik (keinginan
untuk melakukan hal
berikut ini)

Melaporkan pengguna jasa yang dicurigai melakukan eksploitasi 
manusia
Menghindari pembelian produk apabila produk tersebut diduga 
diproduksi oleh para pekerja yang dieksploitasi
Berbicara kepada teman tentang isu perdagangan orang
Menyarankan teman untuk tidak membeli merek yang berasal 
dari perusahaan yang melakukan eksploitasi pekerja
Mendorong teman untuk mendukung perusahaan yang 
mengikuti praktik perdagangan yang sehat

Penting untuk membentuk kemitraan lokal dengan organisasi yang memiliki akses langsung kepada 
audiens sasaran sepanjang proses produksi sehingga terdapat masukan yang relevan tentang 
konten, selain itu organisasi lokal tersebut memiliki rasa kepemilikan atas konten yang akan 
didistribusikan di tingkat lokal, sama halnya dalam pendekatan Know Before You Go. IOM X 
diposisikan dengan baik untuk membuat konten media berkualitas tinggi, tetapi karena ini 
merupakan kampanye daerah, IOM X bergantung pada kantor dan mitra IOM setempat yang 
diposisikan dengan lebih baik untuk mendistribusikan video kepada audiens sasaran tertentu yang 
memiliki akses terbatas pada internet (seperti calon migran pria di kawasan pedesaan di Kamboja 
dan Laos). Mitra lokal dapat mencapai audiens sasaran dengan lebih baik, karena mereka telah 
memiliki jaringan yang mapan di tingkat lokal. Oleh karena itu, IOM X bekerja sama dengan para 
mitra di Kamboja untuk melakukan penelitian dan kegiatan pembelajaran untuk memberikan 
informasi, memantau, dan menilai video. Sejak November 2017, video telah ditonton lebih dari 
92.000 kali oleh calon migran dan migran yang telah kembali asal Kamboja yang mengunjungi 
Pusat Sumber Daya Migran Poi Pet. 

Pembelajaran
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Beberapa pertanyaan berguna yang harus diingat pada saat melakukan pemantauan 
dan evaluasi adalah :
 Apakah program mencapai audiens yang diinginkannya? 
 Apakah audiens sasaran memahami/terkait dengan konten?  
 Tanda kemajuan awal apa yang dapat kita temukan? 

Apabila Anda tidak dapat secara fisik hadir untuk memantau intervensi, lakukan kerja 
sama dengan mitra untuk menyampaikan informasi tentang bagaimana program 
tersebut berlangsung. 

Pembuatan survei kualitatif Anda sendiri dapat membantu pengumpulan informasi 
tentang bagaimana suatu program memberikan dampak terhadap audiens Anda. Hal ini 
merupakan solusi yang mudah untuk melengkapi survei KAP kuantitaif.

Survei KAP berskala besar memerlukan biaya yang besar. Namun demikian, perlu 
disisihkan anggaran untuk kegiatan M&E guna mengetahui apakah intervensi telah 
mencapai dampak yang diinginkan. 

Bahkan apabila anggarannya terbatas, dampak masih memungkinkan untuk dinilai. 
Untuk membuat dasar, data yang sudah ada seperti di bawah ini dapat digunakan: 
 Statistik resmi 
 Hasil survei yang ada
 Laporan penelitian
 Jurnal dan artikel koran 

Berdasarkan informasi ini, penelitian untuk menilai dampak dari suatu program menjadi 
memungkinkan untuk dibuat. 

Meskipun video tersebut juga dimaksudkan untuk ditonton oleh calon migran asal Laos, 
sosialisasinya di sana lebih didasarkan pada pendekatan ad hoc, sebagai penelitian awal untuk 
memberitahukan bahwa video tidak mencakup para mitra di Laos, karena sumber daya hanya 
dapat melaksanakan penelitian di satu negara (Kamboja). 

TIPS

Seluruh proses penelitian yang terkait dengan Know Before You Go, dari penelitian formatif 
sampai penilaian dampak akhir berlangsung antara bulan Desember 2014 sampai dengan Juni 
2016. Rata-rata IOM X menetapkan 12% dari total anggaran produksi untuk penelitian dan 
pembelajaran untuk memastikan bahwa kegiatan memberikan keuntungan yang bermanfaat 
bagi IOM X dalam hal dampak dan pencapaian.

Pendekatan Know Before You Go berhasil meningkatkan pemahaman praktik migrasi yang 
aman, sebagaimana dibuktikan dengan penilaian dampak. Selain itu, dengan menonton 
animasi perilaku positif terhadap migrasi yang aman dan keinginan untuk melakukan migrasi 
dengan aman semakin kuat pada pada calon migran. Karena itu, IOM X terus menyebarkan 
video kepada organisasi masyarakat, pusat sumber daya migran, dan LSM pada masyarakat 
dengan tingkat migrasi keluar yang tinggi.

Untuk mempelajari lebih lanjut, Anda dapat menonton Know Before You Go, membaca penilaian 
dampak program dan mengunjungi IOMX.org.
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Rancangan Strategis 

Penelitian Open Doors dan Ringkasan M&E

LANGKAH 1: Analisis

Mengapa pekerja rumah tangga?
Pekerja rumah tangga sangat berisiko mengalami eksploitasi karena mereka bekerja dalam ruang 
terbatas di rumah pribadi. Mereka mengalami sikap negatif yang terjadi di mana-mana, dan 
undang-undang ketenagakerjaan di beberapa negara ASEAN tidak mencakup pekerjaan rumah 
tangga. Meskipun terdapat standar global pertama untuk pekerjaan rumah tangga yang dibuat pada 
tahun 2011, pekerja rumah tangga biasanya masih menghadapi perlakuan yang tidak adil seperti 
tidak adanya hari libur mingguan, jam kerja yang berlebihan, penyitaan kartu identitas, pergerakan 
yang dibatasi, pengurangan gaji, upah yang tidak dibayar, dan kekerasan verbal serta fisik.

Apa yang dilakukan IOM X?  

Audiens sasaran:

Tujuan:

IOM X mengembangkan video berdurasi panjang, Open Doors, untuk mendorong pengguna 
jasa pekerja rumah tangga menegakkan standar kerja yang adil di rumah mereka. Open Doors 
adalah drama yang terdiri dari tiga bagian yang berlokasi di Malaysia, Thailand, dan Singapura. 

Audiens primernya adalah pengguna jasa dan orang yang tinggal di rumah yang 
mempekerjakan pekerja rumah tangga dengan menetap di rumah pengguna jasanya. Audiens 
sekundernya adalah pekerja rumah tangga. Kedua audiens tersebut berbasis di ASEAN. 

1 IOM X menggunakan versi Kerangka Kerja P-Process John Hopkins yang telah disesuaikan, kerangka kerja yang memberikan panduan bagi
  para ahli untuk mengembangkan kegiatan komunikasi strategis. 
2 Target perubahan pengetahuan sebesar 15%, sikap positif sebesar 5%, dan praktik yang diinginkan sebesar 20% berasal dari rata-rata
  perubahan dampak yang dicapai oleh tiga program video akhir MTV EXIT yang diuji di Asia. 

Setelah menonton Open Doors, para penonton akan memiliki pengetahuan yang lebih baik 
tentang eksploitasi pekerja rumah tangga yang menetap di rumah pengguna jasanya dan 
mereka akan termotivasi untuk menerapkan praktik yang mengurangi eksploitasi, seperti 
memberikan satu hari libur setiap minggu. 
Untuk setiap kegiatan yang dinilai dengan menggunakan survei KAP (rincian lebih lanjut 
diuraikan  dii bawah ini), IOM X memiliki tujuan lintas sektor sebagai berikut: peningkatan 
pengetahuan audiens sasaran sedikitnya sebesar 15%; peningkatan sikap positif 
sedikitnya sebesar 5%; dan peningkatan praktik positif yang diinginkan sedikitnya sebesar 
20%.2

(Jangka Waktu: 7 bulan)

IOM X menggunakan pendekatan Komunikasi Pembangunan (C4D) untuk memberi informasi tentang 
konten dan penyampaian pesan untuk mendukung perubahan perilaku yang positif guna mencegah 
perdagangan dan eksploitasi manusia. IOM X mengikuti kerangka kerja1 dengan langkah-langkah 
yang saling bergantung untuk mengembangkan kegiatan-kegiatannya yang berdasarkan bukti: 

Analisis Pengembangan dan Pengujian Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi (lihat halaman 6)

Laporan ini memberikan ringkasan tentang 
langkah-langkah di bawah ini dan kegiatan 
penelitian serta metodologi yang digunakan untuk 
memberikan informasi dan menilai Open Doors.

Analisis

Pengembangan dan Pengujian

Pemantauan dan Evaluasi

Legenda: Berapa biaya yang diperlukan 
untuk kegiatan ini?

$0  100
$101     1000
$1001      10000
lebih dari $5001

Untuk melihat perincian untuk langkah 1 sampai dengan 5, lihat Panduan IOM X’s C4D. 
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LANGKAH 3: Pengembangan dan Pengujian (Jangka Waktu: 1 bulan)

Kegiatan Tujuan Responden

91 pengguna jasa dan 
pekerja rumah tangga di 
Bangkok, Jakarta, dan Kuala 
Lumpur

Diskusi kelompok 
terarah (x 9) 
$$-$$$

Informasi yang diperoleh dari penelitian formatif digunakan untuk memberikan informasi tentang 
Langkah 2 – rancangan strategis (pembuatan konsep kreatif dan konsep materi komunikasi). 

Untuk mengevaluasi efektivitas konsep naskah Open Doors, dilakukan uji pendahuluan terhadap 
konsep naskah tersebut dalam diskusi kelompok terarah dengan audiens sasaran. Pembacaan 
naskah oleh para peserta difasilitasi (kecuali di Thailand di mana naskah tersebut dibacakan oleh 
aktor, difilmkan dan diputar kepada kelompok terarah).

Hasil dari pengujian tersebut digunakan untuk meningkatkan program, yang memungkinkan Lang-
kah 4 dari proses, yaitu Pelaksanaan.

TIPS

Penelitian Tujuan Responden
Menentukan bentuk umum eksploi-
tasi, yang berhak diprioritaskan

10 ahli dalam masalah 
pekerja rumah tangga dan 
siapa yang harus menjadi 
sasaran

Konsultasi dengan 
para ahli

Memahami motivasi/pengalaman 
pekerja rumah tangga.

7 pekerja rumah tangga asal 
Myanmar di Thailand

Diskusi kelompok 
terarah 

Mendapatkan pemahaman tentang 
sikap terhadap pekerja rumah 
tangga.

57 anak muda (berusia 
18-25 tahun) terutama 
berasal dari wilayah ASEAN

Survei online

Mengetahui kondisi, tantangan, 
sikap, dan pengalaman kerja yang 
umum

6 pengguna jasa pekerja 
rumah tangga dan 16 pekerja 
rumah tangga migran di 
ASEAN 

Wawancara mendalam

Mengevaluasi pemahaman terhadap 
pesan
Menguji apakah naskah memiliki 
relevansi
Menilai hal yang menarik dan 
mengidentifikasi hal yang bersifat 
menyinggung/menyakitkan
Mengumpulkan kritik tentang hal 
yang disukai, tidak disukai, dan 
saran untuk perbaikan

Penelitian apa yang dilakukan untuk memberikan informasi Analisis
(Langkah 1)?
Penelitian formatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang hubungan 
antara para pekerja rumah tangga dan pengguna jasa, serta pemahaman tentang pengetahuan, 
sikap, dan praktik yang diinginkan dari pengguna jasa terhadap hak-hak pekerja rumah tangga.
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Rekamlah wawancara (pastikan Anda sudah mendapatkan persetujuan mereka!) sehingga Anda dapat 
memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang yang diwawancarai dan dengarkan kembali apabila Anda 
lupa apa yang mereka katakan
Rekamlah dengan menggunakan telepon genggam, mesin atau perangkat dikte seperti Call Recorder.
Wawancara melalui Skype, WhatsApp, FaceTime atau Viber untuk menghemat waktu dan biaya. Ini juga 
merupakan cara yang baik untuk mendapatkan masukan dari orang yang tidak berada di kota yang sama.
Untuk survei online, gunakan penyedia layanan gratis, seperti Survey Monkey, yang memungkinkan Anda 
untuk membuat dan mempublikasikan survei, dan untuk melihat hasilnya dalam grafik

LA
N

G
K

AH
 1

PE
N

D
AH

U
LU

AN
LA

N
G

K
AH

 2
LA

N
G

K
AH

 3
LA

N
G

K
AH

 4
LA

N
G

K
AH

 5
LA

M
PI

R
AN



LANGKAH 5: Pemantauan dan Evaluasi (Jangka Waktu: 4 bulan)
Penting untuk memantau dan mengevaluasi program selama dan setelah pelaksanaannya, untuk 
menilai dampaknya terhadap audiens sasaran, untuk mempelajari keberhasilan dan apa yang dapat 
ditingkatkan untuk intervensi di masa yang akan datang. 

Praktik terbaik meliputi pengumpulan data rutin untuk mengukur kemajuan suatu kegiatan. 
Pemantauan merekam kegiatan dari hari ke hari untuk mengetahui apakah audiens sasaran 
terlibat dalam kegiatan (seperti # kali ditonton) dan apa yang terjadi pada audiens sasaran 
(seperti analisis teks/konteks komentar terhadap video). Untuk kegiatan digital seperti Open 
Doors, sebagian besar pemantauan melibatkan pelacakan online.

Untuk mempelajari dampak program, praktik terbaiknya adalah dengan melakukan penelitian 
dasar (sebelum intervensi) dan penilaian dampak (setelah intervensi telah dilaksanakan). Alat 
evaluasi yang berguna adalah survei pendahuluan dan penutup atas Pengetahuan, Sikap, 
dan Praktik yang diinginkan (KAP), yang mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan 
praktik yang dimaksud sebelum dan setelah intervensi. IOM X menggunakan lembaga 
penelitian untuk melaksanakan enam survei KAP dengan audiens sasaran utama (pengguna 
jasa) serta anggota masyarakat umum di tiga negara untuk memberikan informasi tentang 
dasar dan menilai dampak Open Doors. 

Survei KAP merupakan metodologi standar tetapi penting untuk dilakukan dengan cara yang 
sesuai bagi audiens sasaran intervensi. Karena audiens sasaran intervensi ini memiliki akses 
yang baik terhadap Internet, semua survei dilaksanakan secara online. Pelaksaaan survei 
online juga menghemat biaya dan digunakan apabila terkait dengan audiens sasaran.

Evaluasi

Pemantauan

Perubahan perilaku memerlukan waktu dan biasanya terjadi dalam jangka waktu yang 
panjang. Namun, sama halnya dengan tujuan SMART, jangka waktu pengumpulan data 
harus ditentukan. Hal ini diperlukan karena alasan penganggaran dan agar dapat 
menyerahkan hasilnya kepada donor. Untuk Open Doors, IOM X mengeluarkan laporan 
setelah acara empat minggu dari acara peluncurannya, yang mencakup data 
pemantauan di bawah ini.  

TIPS

Apa yang
dipantau? 

Berapa kali video
telah ditonton

Kunjungi landing
page Happy Home 

Hal yang ingin
disampaikan 

4 Minggu setelah
peluncuran
(25 Juni 2017)

Statistik terakhir

Apakah masyarakat 
menonton videonya? 

76,922,347 
(Juni 2017)

358 kunjungan 
rata-rata seiap bulan 
(Mei 2017)

Apakah penonton 
mempelajari lebih 
lanjut tentang mas-
alah tersebut? 

1,526,446

6,204
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Negara

Indonesia
$$$$

Thailand
$$$$

Malaysia
$$$$

# responden Demografi

Pendahuluan: 324 (April 
2015) 
Penutup: 307 (Juni 
2016)

50% pria, 50% wanita 
Usia: 15-50
62% pengguna jasa pekerja rumah tangga dan 
38% masyarakat umum (bukan pengguna jasa)

50% pria, 50% wanita 
Usia: 15-50
47% pengguna jasa pekerja rumah tangga dan 
53% masyarakat umum (bukan pengguna jasa)

50% pria, 50% wanita 
Usia: 15-50
100% pengguna jasa pekerja rumah tangga

Pendahuluan: 313 (April 
2015) 
Penutup: 302 (Juni 
2016)

Pendahuluan: 208 (Novem-
ber 2016) 
Penutup: 104 (Desember 
2016)

KAP

Pengetahuan

Pertanyaan/Pernyataan
Gaji minimum pekerja rumah tangga
Pekerja rumah tangga berhak untuk dibayar penuh ketika sakit 
Pekerja rumah tangga berhak memiliki sedikitnya satu hari libur 
setiap minggu
Jam kerja yang wajar
Gaji yang wajar untuk pekerja rumah tangga yang tinggal menetap

Sikap Eksploitasi pekerja rumah tangga bukan masalah yang besar di 
negara ini (penyangkalan)
Pekerja rumah tangga yang tinggal menetap harus siap bekerja 
kapan pun (ketidakpedulian)
Pekerja rumah tangga migran tidak berhak menerima upah yang 
sama dengan pekerja rumah tangga lokal (diskriminasi)
Orang tidak begitu peduli apabila pekerja rumah tangga dianiaya 
(apatis)
Pekerja rumah tangga disiksa karena mereka melakukan kesalahan 
sehingga mereka pantas menerima hukuman (prasangka)

Praktik (keinginan
untuk melakukan hal
berikut ini)

Memberitahu teman tentang kontrak untuk pekerja rumah tangga
Memberitahu teman tentang cara mempekerjakan pekerja rumah 
tangga 
Memberitahu teman tentang kontribusi positif dari pekerja rumah 
tangga
Mencari informasi tentang hak pekerja rumah tangga
Melaporkan pengguna jasa yang dicurgai melakukan eksploitasi 
pekerja rumah tangga

Survei KAP dapat mengukur keberhasilan intervensi dalam mencapai tujuannya. Survei KAP Open 
Doors mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik yang diinginkan terhadap hak pekerja 
rumah tangga berdasarkan jumlah pertanyaan/pernyataan yang berbeda, yang sedikit berbeda 
berdasarkan konteks khusus suatu negara. Beberapa pertanyaan yang dimasukkan adalah:

Penilaian dampak menunjukkan bahwa Open Doors berhasil memenuhi sebagian besar tujuannya: 

Peningkatan sebesar 20% pada keinginan perilaku (praktik yang diinginkan) tidak tercapai karena 
tingkat survei pendahuluan sudah tinggi, yaitu sebesar 70%.

1. Pengetahuan meningkat rata-rata sebesar 27% (target 15%) 
2. Sikap positif meningkat rata-rata sebesar 21% (target 5%) 
3. Praktik yang diinginkan meningkat rata-rata sebesar 10% (target 20%)
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Beberapa pertanyaan berguna yang harus diingat pada saat memantau program adalah:  
 Apakah program mencapai audiens sasarannya? 
 Apakah audiens sasaran memahami/terkait dengan konten?   
 Apa tanda awal kemajuan yang dapat kita temukan?  
Situs web seperti Facebook dan YouTube memiliki layanan analisis sendiri untuk melacak 
keterlibatan. Untuk media sosial lainnya, Anda dapat menggunakan akun gratis atau 
berbayar pada Sprout Social untuk memantau keterlibatan.
Survei KAP berskala besar akan memerlukan biaya yang besar. Namun demikian, perlu 
menyisihkan anggaran untuk kegiatan M&E untuk mengetahui apakah intervensi 
mencapai dampak yang diinginkan.
Bahkan apabila anggarannya terbatas, penilaian dampak masih mungkin untuk 
dilakukan. Untuk membuat dasar, data yang ada seperti di bawah ini dapat digunakan:
 Statistik resmi
 Hasil survei yang ada
 Laporan penelitian
 Jurnal dan artikel koran 
 Survei Anda sendiri yang dibuat menggunakan Survey Monkey

Berdasarkan informasi ini, maka penelitian untuk menilai dampak program dapat dibuat. 

Rancangan konsep uji coba dengan pengguna jasa dan pekerja rumah tangga terbukti sangat 
berharga karena beberapa kelompok terarah bahkan tidak menyadari bahwa pekerja rumah 
tangga (protagonis) adalah karakter dalam naskah tersebut. Oleh karena itu, IOM X 
mengumpulkan saran dari kelompok terarah tentang cara agar karakter pekerja rumah tangga 
lebih terlihat dan saran ini dibagikan kepada lembaga kreatif untuk menyusun naskah yang 
baru. Oleh karena itu, uji coba memastikan bahwa Open Doors mencakup penyampaian pesan 
dan cerita yang terkait dengan audiens sasaran. 

Pembelajaran

TIPS

Berdasarkan analisis terhadap M&E, penelitian (kualitatif dan kuantitatif) yang terkait dengan 
Open Doors berlangsung dalam jangka waktu lebih dari dua tahun. Rata-rata, IOM X 
menetapkan 12% dari total anggaran produksi untuk penelitian dan pembelajaran untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut memberikan keuntungan yang berarti bagi IOM X dalam 
hal dampak dan pencapaian. 

IOM X terus menyebarluaskan Open Doors karena sudah terbukti menjadi alat yang efektif 
untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak pekerja rumah tangga dan memberikan dampak 
yang positif terhadap perilaku responden yang diinginkan untuk menggunakan atau terus 
melakukan perilaku yang positif terhadap pekerja rumah tangga. 

Kesimpulan
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Penelitian Prisana dan Ringkasan M&E
IIOM X menerapkan pendekatan Komunikasi Pembangunan (Communication for Development/C4D) 
untuk memberikan informasi konten dan menyampaikan pesan guna mendukung perubahan perilaku 
positif untuk mencegah perdagangan orang dan eksploitasi. IOM X mengikuti kerangka kerja1 dengan 
langkah - langkah yang saling bergantung untuk mengembangkan kegiatan-kegiatannya yang 
berdasarkan bukti: Analisis

Rancangan Strategis Pengembangan dan Pengujian Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi (lihat halaman 6)

Laporan ini memberikan ringkasan 
langkah-langkah di bawah ini dan kegiatan serta 
metodologi penelitian yang digunakan untuk 
memberikan informasi dan menilai Prisana. 

Analisis
Pengembangan dan Pengujian
Pemantauan dan Evaluasi

Legenda: Berapa biaya yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan kegiatan ini?

$0  100
$101     1000
$1001      10000
lebih dari $5001

Untuk melihat rincian langkah 1 sampai dengan 5, lihat Panduan C4D IOM X.

LANGKAH 1: Analisis

Mengapa konten tentang industri perikanan? 
Asia Pasifik adalah produsen ikan terbesar di dunia2, yang meliputi lebih dari 50 persen semua ikan 
yang ditangkap di seluruh dunia. Dalam dunia yang mempekerjakan jutaan orang, beberapa di 
antaranya adalah anak laki-laki dan pria muda, perdagangan orang dan kerja paksa adalah hal yang 
biasanya terjadi. Diperkirakan di Asia Pasifik terdapat 1 juta orang yang bekerja dalam kondisi kerja 
yang dipaksa pada sektor pertanian, termasuk perikanan.3 Selain itu, kesadaran di kalangan anak 
muda di Asia Pasifik tentang perdagangan orang di industri perikanan masih rendah. 

Apa yang dilakukan oleh IOM X? 
IOM X membuat video berdurasi 10 menit, Prisana: Sebuah Drama IOM X, – yang menampilkan 
artis Thailand – untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah tersebut dan mendorong anak 
muda untuk peduli terhadap masalah tersebut. 
Audiens sasaran:

Tujuan:

Audiens sasaran utama adalah masyarakat yang mengkonsumsi produk industri perikanan, yang 
berusia 15-30 tahun, dan berbasis di ASEAN. 

1 IOM X menggunakan versi Kerangka Kerja P-Process John Hopkins yang telah disesuaikan, kerangka kerja yang memberikan panduan bagi ahli 
komunikasi untuk mengembangkan kegiatan komunikasi strategis. 
2 Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Komisi Perikanan Asia-Pasifik (2017).
3 ILO, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour (2014), hal.18.
4 Target perubahan pengetahuan sebesar 15%, sikap positif sebesar 5%, dan praktik yang diinginkan sebesar 20% berasal dari rata-rata 
perubahan dampak yang dicapai oleh tiga program video terakhir MTV EXIT yang diuji di Asia.

Setelah menonton Prisana, pengetahuan penonton akan meningkat bahwa perdagangan 
orang terjadi di industri perikanan, dan penonton akan cukup peduli tentang masalah ini 
sehingga ingin belajar lebih banyak melalui situs web IOM X. 
Untuk setiap kegiatan yang dinilai menggunakan survei KAP (rincian lebih lanjut ada di 
bawah ini), IOM X memiliki tujuan lintas sektor sebagai berikut: peningkatan sedikitnya 
15% pada pengetahuan audiens sasaran; peningkatan sedikitnya 5% pada sikap positif; 
dan peningkatan sedikitnya 20% pada praktik positif yang diinginkan.4

Penelitian apa yang dilakukan untuk memberikan informasi Analisis
(Langkah 1)?
Untuk membantu memberikan informasi tentang konten Prisana, penelitian formatif dilakukan 
untuk lebih memahami pengetahuan, sikap, dan praktik konsumen terhadap perdagangan 
orang dalam industri perikanan. 

(Jangka waktu: 1 bulan)
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LANGKAH 3: Pengembangan dan Pengujian (Jangka Waktu: 1 bulan)

Penelitian Tujuan Responden

10 Remaja dari Thailand (5 
laki-laki, 5 perempuan) usia 
18-25 tahun

Diskusi Kelompok 
Terarah (x2) $

Informasi yang diperoleh dari penelitian formatif digunakan untuk memberikan informasi tentang 
Langkah 2 – rancangan strategis (pengembangan konsep kreatif dan konsep materi komunikasi).

Ketika potongan video Know Before You Go yang belum final sudah selesai dibuat, potongan 
tersebut kemudian diujicobakan di dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang mengundang 
audiens sasaran untuk mengevaluasi seberapa efektif potongan video tersebut. Potongan video 
yang belum final dari Prisana ditampilkan kepada sampel audiens sasaran . 

Hasil dari pengujian tersebut digunakan untuk meningkatkan program, yang memungkinkan 
Langkah 4 dari proses, yaitu Pelaksanaan.

TIPS

Penelitian Tujuan Responden
Mengidentifikasi tujuan dan 
penyampaian pesan tentang 
perubahan perilaku yang 
memungkinkan

5 ahli regional dalam masalah 
migrasi, perdagangan orang, 
dan kerja paksa.

Konsultasi dengan ahli $

Memahami konsumsi media, 
pandangan tentang pekerja migran 
dan pengetahuan serta sikap 
terhadap perdagangan orang, dan 
praktik konsumsi makanan laut.

5 anak muda Thailand (berusia 
20-24 tahun)

Diskusi kelompok 
terarah (x1) $

Rekamlah wawancara (pastikan Anda sudah mendapatkan persetujuan mereka!) sehingga 
Anda dapat memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang yang diwawancarai dan dengarkan 
kembali apabila Anda lupa apa yang mereka katakan. 
Rekamlah dengan menggunakan telepon genggam, mesin atau perangkat dikte seperti Call 
Recorder. 
Wawancara melalui Skype, WhatsApp, FaceTime atau Viber untuk menghemat waktu dan 
biaya. Ini juga merupakan cara yang baik untuk mendapatkan masukan dari orang yang tidak 
berada di kota yang sama.

Mengevaluasi pemahaman 
terhadap pesan 
Menguji apakah videonya relevan
Menilai hal yang menarik dan 
mengidentifikasi hal apa pun yang 
bersifat menyinggung/menyakitkan 
Mengumpulkan kritik dan saran 
tentang hal yang disukai, tidak 
disukai, dan masukan untuk 
penyempurnaan 

LANGKAH 5: Pemantauan dan Evaluasi (Jangka Waktu: 2 bulan)
Pemantauan dan evaluasi selama dan setelah implementasi penting dilakukan untuk menilai 
keefektivitasan, pelajari apa yang berhasil dan apa yang dapat ditingkatkan kembali pada proyek 
mendatang.
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Praktik terbaik meliputi pengumpulan data rutin untuk mengukur kemajuan suatu kegiatan. 
Pemantauan merekam kegiatan dari hari ke hari untuk mengetahui apakah audiens sasaran 
terlibat dalam kegiatan (seperti # kali ditonton) dan apa yang terjadi pada audiens sasaran 
(seperti analisis teks/konteks komentar terhadap video). Untuk kegiatan digital seperti Open 
Doors, sebagian besar pemantauan melibatkan pelacakan online.

Untuk mempelajari dampak program, praktik terbaiknya adalah dengan melakukan penelitian 
dasar (sebelum intervensi) dan penilaian dampak (setelah intervensi telah dilaksanakan). Alat 
evaluasi yang berguna adalah survei pendahuluan dan penutup atas Pengetahuan, Sikap, 
dan Praktik yang diinginkan (KAP) yang mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan 
praktik yang dimaksud sebelum dan setelah intervensi. IOM X menggunakan lembaga 
penelitian untuk melaksanakan sebuah  survei KAP sebelum dan sesudah untuk 
menginformasikan dasar (baseline) dan menilai dampak dari Prisana.

Survei KAP merupakan metodologi standar tetapi penting untuk dilakukan dengan cara yang 
sesuai bagi audiens sasaran intervensi. Karena audiens sasaran intervensi ini memiliki akses 
yang baik terhadap Internet, semua survei dilaksanakan secara online. Pelaksanaan survei 
online juga menghemat biaya dan digunakan apabila terkait dengan audiens sasaran.

Evaluasi

Pemantauan 

Negara # responden Demografi

Survei KAP dapat mengukur keberhasilan intervensi dalam mencapai tujuannya. Survei KAP Prisana 
mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik yang diinginkan terhadap perdagangan orang di 
dalam industri perikanan berdasarkan kepada tanggapan atas pernyataan-pernyataan di bawah: 

Perubahan perilaku memerlukan waktu dan biasanya terjadi dalam jangka waktu yang 
panjang. Namun, sama halnya dengan tujuan SMART, jangka waktu pengumpulan 
data harus ditentukan. Hal ini diperlukan karena alasan penganggaran dan agar dapat 
menyerahkan hasilnya kepada donor. Untuk Open Doors, IOM X mengeluarkan laporan 
setelah acara empat minggu dari acara peluncurannya, yang mencakup data 
pemantauan di bawah ini.

TIPS

Apa yang
dipantau?

Berapa kali video
telah ditonton

Hal yang ingin
disampaikan

4 Minggu setelah
peluncuran

Statistik sampai
dengan April 2017

Apakah masyarakat 
menonton videonya?

1,975,4001,080,523

Thailand
$$$$

50% pria, 50% wanita 
Usia: 15-50 (50% 15-30)
Terutama tinggal di wilayah perkotaan

Survei pendahuluan: 232 (Mei/Juni 
2016) 
Survei penutup: 116 (Mei/Juni 
2016)
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KAP

Pengetahuan

Pertanyaan/Pernyataan
Perdagangan orang berarti orang yang dipaksa untuk melakukan 
suatu pekerjaan sedemikian rupa sehingga mereka dieksploitasi 
Perdagangan orang terhubung dengan pekerjaan sex, pekerjaan 
dan buruh rumah tangga 
Perdagangan orang terjadi di dalam industri perikanan Thailand
Laki-laki, perempuan dan anak-anak memiliki risiko untuk 
menjadi korban perdagangan orang
Sebagian besar orang yang menjadi korban perdagangan orang, 
ditipu oleh orang-orang yang mereka kenal dan percaya 

Sikap Perdagangan orang sebenarnya bukan masalah yang besar di 
Thailand 
Membantu orang-orang yang sudah diperdagangkan akan 
menarik migrasi yang tidak diinginkan
Orang-orang yang sudah diperdagangkan sebenarnya memang 
sudah miskin, setidaknya sekarang mereka memiliki pekerjaan 
Orang-orang sebenarnya tidak terlalu peduli (apatis) atas pekerja 
rumah tangga yang diperlakukan semena-mena 
Orang-orang yang saya kenal tidak terlalu peduli bila pekerja 
rumah tangga diperlakukan semena-mena
Orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang, terjadi 
karena salah mereka sendiri 

Praktik (keinginan
untuk melakukan hal
berikut ini)

Melaporkan pengguna jasa yang mencurigakan yang 
mengeksploitasi orang-orang 
Tidak membeli produk-produk yang dicurigai menggunakan 
pekerja yang dieksploitasi 
Memberitahu teman tentang isu-isu perdagangan orang 
Menyarankan teman untuk tidak membeli produk-produk yang 
berasal dari perusahaan yang mengeksploitasi pekerja 
Menghimbau teman untuk mendukung perusahaan-perusahaan 
yang mengikuti praktik-praktik perdagangan yang adil. 

Penilaian dampak menunjukkan bahwa Prisana secara keseluruhan berhasil memenuhi sebagian 
besar tujuannya:

Seluruh target berhasil dicapai kecuali meningkatkan sikap positif sebesar 5%. Di antara responden 
laki-laki, sikap positif meningkat sekitar 10 persen, namun karena responden perempuan dampaknya 
kecil, sehingga skor keseluruhan hanyalah tiga persen. 

Penelitian kualitatif yang dilakukan untuk menginformasikan Prisana, telah mengizinkan IOM X 
untuk bergerak lebih dari peningkatan kesadaran (meningkatkan pengetahuan) dan memastikan 
kalau audiens memahami kontennya dan juga melibatkan dirinya pada tingkatan emosional, 
serta termotivasi untuk mengadopsi perilaku positif (dalam hal ini menghasilkan kenaikan 30% 
dari responden di dalam bidang perilaku positif yang diinginkan). 

Namun demikian, walaupun Prisana diterima dengan baik oleh para penonton, sikap positif atas 
migran relatif tetap rendah, bahkan setelah menonton videonya. Secara umum, menggeser 
sikap negatif yang sudah tertanam dalam, merupakan hal yang sulit untuk dilakukan dan 
membutuhkan banyak intervensi. Dengan demikian, untuk menentukan aktivitas berikutnya, 
IOM X sedang melakukan penelitian kualitatif untuk memeriksa metode efektif untuk bagaimana 
menggeser sikap negatif dan meningkatkan sikap positif terhadap migran. Hasilnya akan 
tersedia pada tahun 2018. 

1. Pengetahuan meningkat rata-rata sebesar 27% (target 15%)
2. Sikap positif meningkat rata-rata sebesar 3% (target 5%)
3. Praktik yang diinginkan meningkat rata-rata sebesar 30% (target 20%)

Pembelajaran
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Seluruh proses penelitian memakan waktu sekitar empat bulan, namun akhirnya melebar hingga 
dua setengah tahun dari November 2014 hingga Juni 2016. Rata-rata, IOM X mengalokasikan 
12% dari total anggaran produksi untuk penelitian dan pembelajaran untuk memastikan 
aktivitasnya akan memberikan IOM X hasil dalam hal dampak dan penjangkauan.

Karena Prisana berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pengetahuan akan 
perdagangan orang di dalam industri perikanan dan mendorong orang-orang untuk belajar lebih 
banyak mengenai isu ini melalui situs web IOM X. IOM X terus menyebarkan video ini melalui 
platform media sosial. 

Untuk belajar lebih jauh, tonton Prisana, baca penilaian dampak dari program dan kunjungi situs 
web IOMX.org. 

Kesimpulan

Beberapa pertanyaan berguna yang harus diingat pada saat memantau program adalah: 
 Apakah program mencapai audiens sasarannya? 
 Apakah audiens sasaran memahami/terkait dengan konten?   
 Apa tanda awal kemajuan yang dapat kita temukan? 
Situs web seperti Facebook dan YouTube memiliki layanan analisis sendiri untuk 
melacak keterlibatan. Untuk media sosial lainnya, Anda dapat menggunakan akun gratis 
atau berbayar pada Sprout Social untuk memantau keterlibatan.
Survei KAP berskala besar akan memerlukan biaya yang besar. Namun demikian, perlu 
menyisihkan anggaran untuk kegiatan M&E untuk mengetahui apakah intervensi 
mencapai dampak yang diinginkan.
Bahkan walaupun anggarannya terbatas, masih memungkinkan untuk menilai dampak. 
Untuk menciptakan dasar (baseline), dapat menggunakan data yang sudah ada, seperti:
 Statistik resmi 
 Hasil survei yang ada
 Laporan penelitian
 Artikel surat kabar dan jurnal 
 Survei Anda sendiri yang dibuat menggunakan survey monkey
Berdasarkan informasi ini, maka penelitian untuk menilai dampak program dapat dibuat.

TIPS
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Pelajari lebih lanjut mengenai ini di IOMX.ORG
Kirimkan proyek C4D kamu kepada IOM X, email iomx@iom.int

Terima kasih untuk sudah meluangkan waktu 
untuk membaca Panduan C4D IOM X.



IOMX.org


