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Setiap hari lebih dari 150 orang korban 
perdagangan manusia (Human Trafficking) 
diselundupkan ke luar negeri melalui Batam. 
Selain sebagai tempat transit, Batam kini juga 
jadi daerah tujuan. Mereka dijebak untuk 
dijadikan pekerja seks komersial. 

PENULIS : YERMIA R.
email : majalah@batampos.co.id

Surga 
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UA orang perempuan bangun sebelum fajar 
menyingsing. Pagi itu pukul setengah lima. 
Keduanya hanya memperkirakan waktu 
mereka bangun. Tidak ada penanda waktu 
yang mereka miliki. Yang mereka tahu sudah 

satu minggu mereka berada di sebuah rumah yang entah 
di mana lokasinya. 

Selain keduanya, ada 21 perempuan lain yang keban-
yakan berasal dari daerah yang sama, Nusa Tenggara 
Timur. Mereka disekap dalam sebuah rumah besar ber-
lantai dua. Seluruhnya tidur dalam satu ruangan. Namun 
hari itu, hanya dua orang di antara mereka yang bangun 
lebih dulu.

Keduanya sepakat untuk melarikan diri dari penam-
pungan tersebut. Setelah memastikan tidak ada siapa-
pun yang melihat, termasuk pengawas, mereka meny-
elinap ke belakang rumah. 

Itu satu-satunya jalan keluar dari rumah tersebut. 
Mereka tidak mungkin melewati pintu masuk di depan 
rumah. Jendela rumah mereka di lantai dua pun diteralis. 
Akhirnya mereka memilih memanjat tembok belakang 
rumah. Tinggi tembok itu sekitar tujuh meter. Kebera-
nian ekstra yang mendorong kedua perempuan berumur 
17 dan 21 tahun itu mampu memanjat dan loncat ke 
darat dari tembok tinggi tersebut. 

Dalam gelap, mereka berupaya mengamati kondisi 
lingkungan tempat mereka mendarat. Sekilas keduanya 
memperhatikan tempat itu adalah kompleks sekolah. 
Mereka pun bergegas mencari gerbang keluar sekolah 
tersebut menuju jalan. Kedua perempuan itu menda-
rat di lahan SMPN 12 Batam yang terletak di Legenda 
Malaka. Bagian belakang sekolah itu membelakangi 
salah satu sisi perumahan Cluster Rananta, tempat para 
perempuan tersebut disekap. 

Dua perempuan yang melarikan diri itu akhirnya 
menemukan jalan raya. Dalam gelap dan bingung karena 
belum pernah keluar sebelumnya, mereka berjalan. 
Beberapa ratus meter melangkah, mereka pun sampai di 
titik perhentian pertama, Kampung Air. 

***

DALAM dua minggu terakhir, Pastor Chrisanctus Pas-
chalis Saturnus punya kegiatan tambahan. Selain melay-
ani umat dalam kegiatan ibadah di lingkungan Gereja 
Katolik Santo Petrus, Lubukbaja, dia harus bolak-balik ke 
Markas Polda Kepulauan Riau di Nongsa untuk mengu-
rus proses hukum terkait penyekapan 23 perempuan di 
perumahan Cluster Rananta, Legenda Malaka, Batam. 

Hingga tulisan ini diterbitkan, ke-23 perempuan terse-
but masih berada di penampungan sementara di Gedung 

D Serbaguna Gereja Santo Petrus. Saat Batam Pos mengaju-
kan permohonan untuk wawancara kepada para korban, 
Pastor Pascal tidak bersedia memberikan izin. Menu-
rut dia, banyak korban masih trauma. Meski demikian, 
Batam Pos masih dibolehkan untuk mengamati aktivitas 
mereka. 

Bagaimana mereka bisa sampai ke sana?
Pastor Pascal menjelaskan, dia mengetahui adanya 

penyekapan terhadap puluhan perempuan dari laporan 
dua orang perempuan yang kabur dari penampungan 
itu. Setelah mereka memanjat tembok dan mendarat di 
kompleks SMPN 12, keduanya berjalan ke Kampung Air. 

Di sana, mereka bertemu dengan seorang warga dan 
mengatakan bahwa mereka ingin bekerja di Batam. 

Warga Kampung Air itu ingat ia memiliki kenalan di 
Perumahan Plamo Garden, Batam Center yang membu-
tuhkan pekerja rumah tangga. Setelah mendapat kepas-
tian, warga Kampung Air itu memberikan petunjuk arah 
rumah calon majikan kepada kedua perempuan asal NTT 
itu.

Warga Kampung Air itu adalah orang pertama yang 
ditemui keduanya selama di Batam. Selama seminggu 
berada di Batam, mereka tak pernah berkomunikasi 
dengan dunia luar. Mereka disekap di dalam rumah dan 
semua alat komunikasi diambil pengawas mereka. 

Keduanya kemudian mengikuti petunjuk ke arah Pla-
mo Garden. Namun, karena baru pertama kali keluar dari 
rumah penyekapan, mereka pun kebingungan. Dalam 
perjalanan, di depan sebuah rumah mereka melihat 
benda-benda yang mereka kenal.

“Di depan rumah itu mereka melihat ada rosario dan 
patung Bunda Maria. Itu membuat mereka yakin kalau 
yang tinggal di rumah itu orang Katolik. Karena keduan-
ya orang Katolik, mereka kemudian menghampiri rumah 
itu,” terang Pastor Pascal.

Keyakinan kedua perempuan itu benar. Yang tinggal 
di rumah itu memang orang Katolik. Keduanya diterima, 
kemudian mereka menceritakan kejadian yang mereka 
alami. Tak menunggu lama, Ana, pemilik rumah itu, 
kemudian menghubungi Pastor Pascal. Keduanya lalu 
bertemu dan menceritakan apa yang mereka alami se-
lama seminggu berada di penyekapan. Keduanya kabur 
dan bertemu Pastor Pascal pada 23 April 2013.

Dari laporan tersebut, Pastor Pascal mencari mencari 
lokasi penampungan yang diceritakan dua perempuan 
itu. Setelah memastikan kebenaran lokasi itu, dia mel-
aporkan kasus dua perempuan itu kepada Kepolisian 
Daerah Kepri. “Saya melapor ke Polda atas saran IOM 
(International Organization for Migration).”

Atas laporan Pastor Pascal, polisi bertindak cepat. 
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Keesokan harinya (24 April) Pastor Pascal bersama be-
berapa rekannya dan empat anggota Polda Kepri men-
datangi lokasi di Cluster Rananta. Upaya mereka berhasil 
menyelamatkan 21 orang calon tenaga kerja yang dis-
ekap di rumah berlantai dua itu. Dengan dua perempuan 
yang kabur sebelumnya, total mereka yang disekap di 
rumah itu 23 orang. Selain menemukan 21 orang, mer-
eka juga menangkap Kusnadi yang bertugas mengawasi 
korban.

Sebanyak 21 korban tersebut berasal dari Nusa Teng-
gara Timur. Satu korban berasal dari Salatiga, Jawa 
Tengah, dan satu dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari 
keterangan yang diberikan korban, dua orang berumur 
di bawah 18 tahun. Lama mereka disekap bervariasi. Ada 
yang baru beberapa hari datang hingga paling lama dua 
minggu. 

Ada pula yang sudah empat kali diselundupkan ke 
Malaysia. Usai diselamatkan dari penampungan itu, dua 
korban mengalami gangguan kesehatan sehingga harus 
dirawat di Rumah Sakit Santa Elisabeth Lubukbaja. Se-
lama dalam proses pemeriksaan oleh polisi, para korban 
sementara menginap di Gedung Serba Guna milik gereja. 
“Mereka di sana sampai proses pemeriksaan selesai, 
kemudian akan dipulangkan ke daerah asal,” ujar Pastor 
Pascal.

Batam Pos sempat mengamati kegiatan para korban di 

gedung serbaguna gereja Kamis pekan lalu. Mereka tam-
pak segar dan riang setelah lepas dari rumah penampun-
gan. Asupan gizi mereka terjamin, lebih baik ketimbang 
saat di penampungan. Selama di penampungan mereka 
makan dua kali pada pagi dan sore dengan jumlah yang 
terbatas. Selama para korban di penginapan sementara, 
mereka mendapatkan simpati dari banyak kalangan. 
Umat gereja beberapa kali memberikan bantuan makan-
an bagi mereka. Kelompok aktivis anti-perdagangan 
manusia di Batam juga turut menyampaikan dukungan 
penyelesaian kasus ini.

Meski banyak dukungan mengalir, keberadaan mer-
eka di gedung serbaguna gereja masih belum aman. 
Keesokan hari setelah mereka diamankan ada dua orang 
yang datang menghadap Pastor Pascal membicarakan 
para korban. Salah satunya bernama Ricky, dia mengaku 
salah satu korban adalah adiknya dan meminta agar bisa 
dibawa pulang bersamanya. Permintaan itu ditolak Pas-
tor Pascal.

“Ricky mengatakan ia datang mewakili persaudaraan 
Kupang. Selain minta membawa salah satu korban, dia 
juga mengatakan agar kasus ini tidak perlu diangkat,” 
terang Pastor Pascal. 

Salah satu teman Ricky coba memperingatkan Pastor. 
Kata dia, kasus ini tidak mungkin diproses. “Jaringan ini 
sulit dihentikan,” kata Pastor Pascal mengulangi per-
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nyataan pria tersebut.

Kedatangan Ricky selain untuk membawa pulang 
salah satu korban, dia juga meminta Pastor memaafkan 
Jonni. Siap Jonni? Pastor Pascal menyebutkan, Jonni 
merupakan pemilik rumah penyekapan para korban. 
Saat penggerebekan, Jonni tidak ada di tempat itu, hanya 
Kusnadi. Namun dari keterangan Kusnadi dan beberapa 
korban yang pernah dikirim bekerja ke Malaysia, pemilik 
rumah penampungan itu bernama Jonni.

“Permintaan itu saya tolak, karena ini kasus perdagan-
gan manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk 
perbudakan moderen. Ini adalah penghinaan terhadap 
martabat manusia,” kata dia menekankan.

Saat menghadap Pastor Pascal, Ricky tidak menyebut-
kan dirinya merupakan suruhan Jonni. Namun kepada 
umat Pastor, Ricky mengatakan kedatangannya karena 
permintaan Jonni.

 Para pegiat anti-perdagangan orang di Batam men-
gatakan, Ricky memang sering muncul saat ada kasus 
penampungan TKi ilegal asal NTT yang terungkap. Dalam 
intervensinya itu, Ricky kerap mengatakan akan meny-
elesaikan persoalan itu lewat solidaritas daerah asal.

Para pegiat juga menelusuri adanya hubungan antara 
Ricky dengan Kusnadi. Ricky muncul saat penampungan 
TKI ilegal Kusnadi terbongkar.

Kusnadi yang saat ini diperiksa di Mapolda Kepri 
mengaku memiliki perusahaan yang bergerak di bidang 
penempatan tenaga kerja. Para TKI itu akan disalur-
kan ke Malaysia. Hanya saja, penyalurannya dilakukan 
secara ilegal, bertentangan dengan peraturan Kement-
erian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelanggaran yang 
dilakukan perusahaan Kusnadi adalah pengiriman TKI 
ke Malaysia secara ilegal. Caranya, perusahaan Kusnadi 
bekerjasama dengan penyalur tenaga kerja di Malaysia 
agar dia bisa menyalurkan 200-300 orang ke Malaysia 
per bulan. 

“Kalau menggunakan peraturan pemerintah, kami 
hanya bisa mengirim 20 hingga 25 orang per bulan saja 
ke Malaysia,” kata Kusnadi. 

Dia menambahkan, jika gagal memenuhi kuota itu, 
kontraknya dengan perusahaan di Malaysia akan dipu-
tus. Kusnadi takut, jika kuota itu tak terpenuhi peru-
sahaannya akan masuk daftar hitam seluruh agen di 
Malaysia. “Mereka punya jaringan tersendiri yang kuat,” 
kata Kusnadi.

Meski Kusnadi saat ini diperiksa, polisi belum menen-
tukan status Jonni, yang menurut Kusnadi dan beberapa 
korban adalah pemilik rumah. Pastor Pascal urung 
menandatangani berita acara penggeledahan karena 
mencantumkan Kusnadi sebagai pemilik rumah. “Kus-
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nadi sendiri mengaku tidak tinggal di rumah itu,” ujar 
Pastor Pascal. Kondisi ini membuat dia menilai polisi 
ragu mencantumkan Jonni sebagai pemilik rumah. 

Terkait hal itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda 
Kepri, Komisaris Besar Polisi Cahyono Wibowo, men-
gatakan pihaknya tidak ingin gegabah menyelidiki kasus 
tersebut. “Penyidik kami masih membutuhkan bukti-
bukti otentik apakah benar Jonni aktor utama trafficking 
tersebut. Kami tidak bisa hanya mengandalkan keteran-
gan saksi korban dan tersangka lainnya,” ujar  Cahyono. 

***

TINDAK pidana perdagangan orang di Batam sudah 
masuk dalam kategori gawat. Pengakuan Kusnadi bahwa 
dia mengirim hingga 300 orang TKI ilegal setiap bulan-
nya menunjukkan rentannya Batam terhadap tindak 
pidana perdagangan orang. Diyakini, tak hanya satu 
orang berprofesi seperti Kusnadi di Batam. 

Direktur LSM Gerakan Anti Trafficking (GAT) Syamsul 
Rumangkang mendesak kepolisian serius dalam menan-
gani kasus yang melibatkan Kusnadi. Apalagi, ia melihat 
ada sejumlah pihak yang berupaya agar pemrosesan 
kasus ini tak berlanjut hingga ke pengadilan. 

“Kusnadi itu pemain lama dalam kasus trafficking,” 
kata Syamsul, Rabu pekan lalu. “Dari Kusnadi polisi bisa 
mengembangkan siapa saja jaringan Kusnadi hingga ke 
daerah perekrutan.”

Di lingkup nasional dan internasional, reputasi Batam 
terkait perdagangan orang sudah sedemikian kuat. Sejak 
lama Batam menjadi lokasi transit tenaga kerja yang 
akan diberangkatkan ke Malaysia atau Singapura. 

Belakangan, Batam juga menjadi tujuan perdagan-
gan manusia. Gerakan Anti Trafficking mencatat, Batam 
menjadi tujuan perdagangan orang yang dipekerjakan 
untuk menjadi pekerja seks komersial. Kebanyakan 
korban yang dipekerjakan sebagai PSK adalah dari Jawa 
Barat. Februari lalu, dua pekerja di bawah umur asal 
Sukabumi diamankan dari tempat karaoke “GB” di ka-
wasan Nagoya, Lubukbaja. Perempuan berusia 14 dan 15 
tahun itu tak sekedar menjadi pemandu karaoke, mer-
eka menawarkan layanan seks kepada tamu yang meng-
inginkannya. 

Jumlah perempuan korban perdagangan manusia 
yang menjadi pekerja seks di Batam terbilang masif. GAT 
memperkirakan, setiap bulannya ada ratusan perempuan 
yang terjaring sindikat perdagangan orang dari Jawa 
Barat yang berujung sebagai pekerja seks. Dari ratusan 
itu, sedikit sekali yang terungkap. Pasalnya, kebanyakan 
korban tidak bekerja di lokalisasi. Mereka dipekerjakan 

di karaoke dan panti pijat sebagai kedok, namun sesung-
guhnya mereka diperintahkan melayani nafsu birahi 
para tamu.

Posisi Batam yang berada di perbatasan dengan Malay-
sia dan Singapura membuat daerah ini jadi ladang subur 
bagi tindak pidana perdagangan orang. Perekonomian 
Batam berkembang pesat. Banyak perusahaan asing yang 
masuk disertai ribuan tenaga kerja asing. Pariwisata juga 
berkembang mengundang jutaan wisatawan asing asal 
Singapura dan Malaysia setiap tahunnya. ‘Peluang’ ini 
rupanya tak lepas dari pantauan sindikat perdagangan 
manusia dengan mempekerjakan korban sebagai pekerja 
seks. 

“Turis asing ataupun domestik datang ke Batam untuk 
urusan bisnis, pleasure (makanan dan belanja) dan juga 
seks. Ada terdapat beberapa area lokalisasi yang cukup 
dikenal bahkan oleh orang asing di Batam,” kata National 
Project Manager of Counter Trafficking and Labour Mi-
gration IOM Indonesia, Nurul Qoiriah.

Nyaris seluruh pekerja seks di Batam terjun ke profesi 
itu dengan kesadaran sendiri. HOME (Humanitarian Or-
ganization for Migration Economics) pada 2012 melaku-
kan penelitian terhadap 300 pekerja seks di Batam. 
Lembaga swadaya masyarakat anti-perdagangan orang 
asal Singapura itu menemukan fakta bahwa satu per tiga 
pekerja terjebak dalam pekerjaan itu karena ditipu atau 
terpaksa. 

Dari jumlah itu, 35 persen mengaku ditipu atau 
dipaksa bekerja oleh agen atau perekrut. Tiga puluh lima 
persen lain tertipu atau dipaksa oleh keluarga, pacar, 
atau tetangga. Dalam penelitiannya, mereka hanya men-
emukan tiga persen pekerja di bawah umur atau berusia 
di bawah 18 tahun. “Meski begitu, pekerja seks di Indo-
nesia sangat terkenal karena diancam oleh mucikari atau 
perekrut agar tidak mengungkapkan usia sesungguh-
nya,” demikian HOME mencatat. 

Satu hal yang mengkhawatirkan, 75 persen pekerja 
seks di Batam tidak menggunakan kondom saat ber-
hubungan dengan pelanggannya. Kebanyakan pelang-
gan mereka berasal dari Singapura. “Enam puluh persen 
pekerja seks mengatakan punya pelanggan orang Singa-
pura. Hanya seperempat pelanggan Singapura itu yang 
menggunakan kondom.”

Korban perdagangan manusia -baik buruh migran 
ilegal atau yang dipekerjakan sebagai pekerja seks- pada 
awalnya nyaris mengalami kisah serupa. Mereka tergiur 
oleh iming-iming pekerjaan yang ditawarkan para sindi-
kat. Sebab, di kampung halaman, beban ekonomi kelu-
arga korban sangat berat. Mencari pekerjaan di kampung 
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sulit. Ini membuat mata mereka dan keluarga berbinar 
begitu mendengar tawaran gaji tinggi. 

Dalam kasus 23 perempuan yang disekap Kusnadi, 
korban dijanjikan bekerja di Singapura, Malaysia, atau 
Medan. Di daerah tujuan, korban dijanjikan gaji besar, 
pemberangkatan yang cepat dan resmi. Syarat keberang-
katan pun cukup mudah karena hanya menyerahkan 
KTP. Para korban juga dijanjikan akan mendapatkan 
uang ‘sirih pinang’ sebesar Rp 1 juta - Rp 9 juta saat tiba 
di lokasi. Kenyataannya, banyak yang tidak menerima 
uang ‘sirih pinang’ itu. 

Pastor Pascal mengungkapkan, jaringan Kusnadi 
menggurita di NTT. Mereka merasuk hingga ke perkam-
pungan, mencari keluarga yang kesulitan ekonomi. 

“Banyak korban yang direkrut oleh pamannya sendiri. 
Sindikat mereka sudah sampai di lingkup keluarga,” kata 
Pastor Pascal.

Syamsul mengatakan, tren pekerja dari NTT yang di-
jadikan buruh migran meningkat belakangan ini. “Latar 
belakangnya persoalan ekonomi. Rendahnya pendidikan 
juga menyebabkan mereka rentan menjadi korban.”

Data IOM menunjukkan, saat ini Nusa Tenggara Timur 
menduduki peringkat enam provinsi asal korban perda-
gangan orang di Indonesia. Nurul mengungkapkan, salah 
satu yang menjadi modus adalah agama. 

“Kebanyakan korban dari NTT beragama Katolik. Mer-
eka dijanjikan bekerja di biara. Ternyata mereka bekerja 
sebagai pembantu rumah tangga dan mengalami berb-
agai eksploitasi tenaga,” ujar Nurul. 

***

BATAM dikenal memiliki banyak ‘pelabuhan tikus’. 
Ini merupakan pelabuhan tidak resmi perkampungan 
sepanjang pantai Pulau Batam. Lokasi-lokasi itu kemu-
dian menjadi tempat bongkar muat barang ilegal atau 
pengiriman TKI tanpa dokumen. Seringkali TKI dikirim 
menggunakan perahu kayu, para penumpang berdesak-
desakan dan bersembunyi di lambung kapal untuk 
menghindari kecurigaan pihak keamanan. Tak jarang, 
pengiriman itu gagal karena tertangkap polisi perairan.

Gerakan Anti Trafficking (GAT) mengamati ada tiga 
modus yang digunakan untuk memberangkatkan TKI 
secara ilegal. Pertama, menggunakan identitas asli baik 
KTP maupun paspor asli. 

Kedua, dengan memalsukan dokumen kependudukan. 
Sindikat memalsukan nama dan usia pekerja. Usia pent-
ing karena meski ilegal, perusahaan penyalur di Malaysia 
tidak menerima pekerja anak-anak.

Ketiga, pekerja menggunakan dokumen milik orang 
lain. Aktivis anti-perdagangan orang menyebut dokumen 

ini sebagai dokumen Gayus, merujuk pada ulah terpi-
dana kasus pajak Gayus Tambunan yang menggunakan 
paspor milik orang lain.

Proses pembuatan dokumen palsu ini jadi perhatian 
Kementerian Luar Negeri. Desember tahun lalu, Direktur 
Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Ke-
menlu, Tatang Razak, mengungkapkan banyak TKI yang 
tak dilengkapi dokumen-dokumen standar berkumpul 
di Batam sebelum berangkat ke negara tujuan seperti 
Malaysia. 

“Di Batam, TKI dapat mengurus KTP dengan meny-
etorkan sejumlah uang. Dengan KTP itu, calon TKI dapat 
membuat paspor di kantor imigrasi,” terang Tatang.

KTP gampang diperoleh di Batam. Namun tidak 
demikian dengan paspor. GAT menilai Kantor Imigrasi 
Batam sudah cukup ketat menyeleksi permohonan 
paspor. Namun, tidak demikian dengan kantor imigrasi 
di luar Batam. “Yang sekarang lagi marak, sindikat mem-
buat paspor di Kantor Imigrasi di Dabo, Lingga.”

Keterangan yang diberikan 23 korban penyekapan 
Kusnadi kepada Pastor Pascal mengungkapkan, korban 
yang belum memiliki paspor dibawa ke Dabo untuk 
membuat paspor. Saat memberikan keterangan kepada 
petugas imigrasi mereka disuruh menyampaikan identi-
tas dengan nama, alamat, dan tanggal lahir palsu.

Syamsul mengungkapkan, TKI yang berangkat den-
gan identitas palsu menggunakan paspor wisata untuk 
bekerja di negara tujuan. Mereka dapat berangkat dari 
Pelabuhan Internasional Batam Center karena meng-
gunakan paspor asli. Namun, tujuan mereka bukan ke 
Pelabuhan Stulang Laut, Johor, Malaysia. Para pekerja di-
arahkan ke Pelabuhan Plunggur, masih di negara bagian 
Johor. 

“Pelabuhan Plunggur itu pelabuhan swasta. Mereka 
lebih mudah lolos dari pemeriksaan imigrasi ketimbang 
di pelabunan pemerintah Stulang Laut,” kata Syamsul.

Bagaimana mereka bisa bekerja hanya dengan modal 
paspor wisata yang waktu kunjungannya dibatasi 
satu bulan? Ini pun hasil kerja sindikat. Syamsul men-
gatakan, sindikat di Malaysia dapat membantu pekerja 
mendapatkan izin kerja selama satu tahun jika pekerja 
memiliki paspor. Pekerja boleh bekerja bermodalkan 
surat izin itu. Untuk memperpanjang masa kunjungan, 
sindikat membuat cap imigrasi palsu. Bukti itu tampak 
pekan lalu saat petugas Kantor Imigrasi Klas I Batam me-
nyita 141 paspor bercap palsu dari TKI yang pulang dari 
Malaysia dan Singapura. Banyak dari TKI itu tidak pulang 
selama dua tahun. 

Tatang menerangkan, sindikat tak hanya menyalurkan 
TKI itu di Malaysia. Mereka juga sanggup memberang-
katkan ke negara-negara Timur Tengah seperti Arab 
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Saudi, Suriah, dan Yordania melalui Sri Lanka atau Mesir. 
Banyak yang diberangkatkan tanpa prosedur resmi jika 
negara tujuan terkena moratorium.

“Saat kami memeriksa TKI bermasalah di Yordania dan 
Suriah, sindikatnya ternyata berada di Malaysia. Peker-
janya sendiri berangkat melalui Batam,” jelas Tatang.

TKI menanggung konsekuensi berat dari keberangka-
tan menggunakan dokumen ‘aspal’. Jika ketahuan, mer-
eka akan dideportasi. Namun konsekuensi yang lebih 
berat adalah perlindungan hukum bagi mereka. Para 
TKI sering tak berdaya jika upah mereka tak dibayarkan. 
Mereka diancam akan dilaporkan ke polisi karena masuk 
ke negara itu tanpa dokumen resmi. ‘Pendatang Haram’ 
begitu label yang disematkan pada TKI ilegal. Saat ter-
libat kasus hukum pun posisi TKI ilegal sangat lemah. 
Belum lagi ketika mereka meninggal, keluarga tak dapat 
mengurus asuransi karena identitas yang digunakan 
palsu.

Sulitnya memerangi tindak pidana perdagangan orang, 
menurut Nurul, disebabkan belum optimalnya upaya 
pencegahan dan penegakan hukum. Pencegahan bukan 
sekedar sosialisasi, namun melalui program pengentasan 
kemiskinan dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak 
usia sekolah.

“Sosialisasi saja tidak cukup, karena masyarakat yang 
lapar tentu tetap akan mengambil risiko untuk merantau 
ke luar daerah atau luar negeri untuk mencari kesempa-
tan hidup lebih baik,” terang Nurul.

Data IOM menunjukkan bahwa perdagangan orang 
terjadi karena kemiskinan, pengangguran, dan sempit-
nya kesempatan akan pendidikan. Faktor lain yang tak 
dapat dipungkiri adalah faktor budaya dan gaya hidup 
konsumtif merupakan penyebab mengapa korban den-
gan mudah direkrut.

Sementara itu, di sisi penegakan hukum, Nurul me-
lihat aparat penegak hukum belum serius menangkap 
dan memenjarakan pelaku. Meski kerap terungkap, 
yang sering ditangkap hanya para perekrut di desa yang 
mendapat sedikit keuntungan dari bisnis haram itu. Se-
mentara para pelaku kelas kakap seperti pelaku korpora-
si, pemilik hotel, kafe, PPTKIS (Pelaksana Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Swasta),  lolos dari jerat hukum. 
Contog lain lemahnya penegakan hukum adalah per-
ekrut dan pengirim TKI tidak dijerat dengan UU Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 

Pernyataan Nurul didukung oleh pemaparan Kasubid 
III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes 
Polri, Napoleon Bonaparte, dalam Rapat Koordinasi 
Penanganan Kasus WNI dan TKI Korban Tindak Pidana 
Perdagangan Orang di Novotel Batam, Desember 2013. 

Menurut dia, dalam kasus tindak pidana perdagangan 
orang ada oknum aparat yang menyulitkan penanganan 
praktik pengiriman TKI ilegal.

“Tak bisa disangkal ada oknum TNI dan Polri yang 
terlibat. Kami pernah mengamankan aparat yang terlibat 
dalam tindak pidana perdagangan orang,” terang dia. 

Napoleon juga melihat adanya kejanggalan dalam 
proses mengadilan. Dari data yang ditunjukkan Na-
poleon, selama tahun 2011-2013, dari 515 kasus yang 
berkasnya lengkap di kejaksaan, baru enam yang sudah 
divonis.

Pegiat anti-perdagangan orang berharap pemerin-
tah serius dan tegas memandang kasus ini. Irwan dari 
Yayasan Embun Pelangi Batam menganggap pemerintah 
masih menganaktirikan kasus perdagangan orang. Meski 
ini kejahatan trans-nasional, pemerintah masih men-
ganakemaskan dua kejahatan trans-nasional lainnya: 
narkotika dan terorisme. (rifky setiawan lubis)
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UJAN deras yang mengguyur Batam Cen-
ter, Batam, Rabu pekan lalu, memaksa 
Irwan mencari tempat berteduh. Pengurus 
Yayasan Embun Pelangi itu basah kuyup 
diterpa hujan yang mendadak turun di saat 
langit Batam tak begitu mendung. Karena 

berada di sekitar Perumahan Bukit Palem Permai, ia pun 
melajukan motornya ke Blok B1 Nomor 27 di peruma-

JALAN PEDANG
PARA PENDAMPING 

Menjadi pendamping korban perdagangan 
manusia bukan pekerjaan ringan. Para pegiat 
anti-trafficking itu harus menghadapi teror 

dari sindikat dan oknum aparat. Mereka hidup 
dalam risiko besar. 

H han tersebut. Tujuannya adalah Sekretariat Gerakan Anti 
Trafficking (GAT).

“Begitu hujan deras, karena dekat saya bergegas ke-
mari,” kata Irwan dengan logat khas Jawa Barat yang 
samar terdengar. “Embun Pelangi dan GAT sudah seperti 
saudara.”

Batam Pos menemui Irwan ketika dia sudah beberapa 
saat berada di Sekretariat GAT. Di situ ia bersama Direk-
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tur GAT, Syamsul Rumangkang dan pengurus Komunitas 
Anak Muda Anti Trafficking dan Eksploitasi Seksual Anak 
(Kompak), Boy.  

Ketiga lembaga itu terlibat langsung dalam gerakan 
anti-perdagangan orang. Yayasan Embun Pelangi ber-
tugas mengurus pendampingan psikologis dan pemu-
langan korban. Untuk urusan pendampingan 
hukum, GAT yang ambil bagian. Sementara 
Kompak bergerak dalam sosialisasi baha-
ya perdagangan manusia dan eksploitasi 
seksual anak kepada para remaja. 

Di samping ketiga lembaga itu ada 
juga lembaga Forum HAM Perempuan 
dan lembaga Gembala Baik dari Gereja 
Katolik. 

Tingginya tingkat perdagangan manusia 
di Batam telah mendorong sejumlah 
orang terjun dalam gerakan 
perlawanan terhadap 
praktik tersebut. Peker-
jaan itu tidak gampang 
dan cenderung me-
nyerempet bahaya 
karena yang mereka 
hadapi bukan orang 
sembarangan. Para 
pelaku tindak 
pidana perda-
gangan orang 
bukanlah seke-
lompok penjahat 
kelas teri. Mereka 
merupakan jaringan 
mafia yang tak segan 
melakukan apa saja 
demi mengamankan 
bisnis haram tersebut. 
Tak jarang, kegiatan 
perdagangan orang 
melibatkan oknum 
aparat keamanan yang 
membekingi kegiatan 
itu.

“Dalam kegiatan 
anti-perdagangan orang 
ini kami tak jarang 
mendapatkan intimidasi 
dari orang-orang yang me-
nyarankan kami tak mem-
perkarakan sebuah kasus,” 

kata Syamsul. 
Beberapa kali terjadi, saat pegiat anti-perdagangan 

orang menyelamatkan korban, ada orang-orang tertentu 
yang mengaku dekat dengan korban dan ingin mem-
bawanya. 

Hal itu juga yang dialami Pastor Chrisanctus Paschalis 
Saturnus. Selain kedatangan Ricky yang mengaku sauda-

ra salah satu dari 23 korban penyekapan asal Nusa 
Tenggara Timur (NTT) oleh Kusnadi di Legenda 
Malaka, ia juga menerima intimidasi dari orang-
orang tak dikenal. “Mereka menghubungi saya 
melalui telepon atau SMS minta agar persoalan 
ini dihentikan saja,” kata Pastor Pascal, begitu dia 
biasa disapa. 
Syamsul mengakui, jaringan mafia perdagangan 

orang benar-benar menancapkan kukunya di Batam. 
Ia memperkirakan setiap hari sekitar 150 

orang yang berangkat ke luar negeri 
secara ilegal melalui Batam. Se-

mentara kasus yang terungkap 
jumlahnya sangat sedikit. 
Posisi Batam yang dekat 
dengan Malaysia dan Singa-

pura membuat wilayah ini 
rentan menjadi lokasi 

perdagangan orang 
yang berlangsung 
masif. 

Dalam Rapat 
Koordinasi Penan-
ganan Kasus WNI 

dan TKI Korban 
Tindak Pidana 

Perdagangan 
Orang di No-

votel Hotel 
Batam, 

Desember 
2013 lalu, 

Koordinator 
Proyek Nasional 

Perlawanan Perda-
gangan dan Migrasi 

Pekerja International 
Organization for Migra-

tion (IOM), Nurul Qoiriah, 
mengungkapkan aktivis dan 
pemerintah kesulitan menan-
gani kejahatan ini. 

Para mafia perdagangan 

PASTOR 
Chrisanctus 
Paschalis 
Saturnus

F. DOK PRIBADI
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orang lebih lihai ketimbang pihak-pihak yang seharus-
nya menanganinya. “Kenyataannya, sesama instansi 
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat tidak 
kompak melawan perdagangan manusia,” kata Nurul. 

Selain menghadapi para mafia yang merekrut dan 
menyalurkan pekerja ilegal, para aktivis juga kesulitan 
mendorong kepolisian untuk bertindak jika mendapat 
laporan adanya penampungan pekerja ilegal. 

“Ada satu penampungan TKI ilegal di dekat Cikitsu 
(Batam Kota). Warga di sekitarnya juga tahu kalau kita 
bertanya di mana penampungan TKI. Namun, saat kami 
memberitahu kepada kepolisian sampai sekarang mer-
eka belum bertindak,” kata Syamsul. 

Keberadaan Gugus Tugas Anti Tindak Pidana Perda-
gangan Orang Kota Batam memang diharapkan bisa 
mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Namun, 
para pegiat menilai, Gugus Tugas masih belum maksimal 
mengatasi tindak pidana tersebut. 

“Gugus Tugas tidak memiliki indikator pencapaian 
tugas,” kata Irwan.  Salah satu kesulitan yang muncul 
dalam Gugus Tugas, menurut Irwan, adalah kuatnya ego 
sektoral antar-instansi pemerintah yang ada di dalam-
nya. “Masing-masing pihak tidak bertindak sesuai den-
gan gugus tugasnya.”

Sumber dari salah satu instansi Pemko Batam yang 
tergabung dalam Gugus Tugas mengakui adanya kesu-

litan dalam koordinasi antar-instansi di dalam Gugus 
Tugas tersebut. Misalnya, dalam sebuah rapat koordinasi, 
tidak semua anggota Gugus Tugas yang hadir. Persoalan 
lain, karena yang terdaftar sebagai anggota Gugus Tugas 
adalah instansi, maka saat terjadi perpindahan jabatan, 
orang baru yang mengisi jabatan itu harus menyesuai-
kan diri dengan kerjanya di Gugus Tugas. 

Sekretaris Gugus Tugas, Nurmadiah, saat dikonfirmasi 
hal itu mengungkapkan keberadaan Gugus Tugas masih 
optimal dalam upaya menanggulangi trafficking. Meski 
selama ini Gugus Tugas bertindak untuk menangani 
korban. 

“Setiap lembaga saling berkoordinasi, baik itu instansi 
pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Imi-
grasi, misalnya, sudah mengetatkan pengawasan untuk 
meminimalisir berangkatnya pekerja ilegal. Kepolisian, 
kalau ada korban yang berhasil diamankan, mereka pasti 
menelepon kami untuk dijemput agar ditempatkan di 
shelter kami,” kata Nurmadiah.

Keberadaan Gugus Tugas di kalangan aktivis LSM 
anti-perdagangan orang memang membantu dalam 
mengarahkan tugas-tugas mereka. Setiap organisasi 
dimasukkan ke dalam bidang-bidang yang sesuai dengan 
kompetensi mereka. Embun Pelangi, misalnya, bergerak 
memiliki tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi 
sosial dan pemulangan. Rehabilitasi dibutuhkan korban 

M (kaos merah), 
korban trafficking 
asal NTT di Gereja St. 
Petrus Lubuk Baja, 
Jumat (2/5).

 F. DALIL HARAHAP/BATAM POS
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karena mereka umumnya dalam keadaan syok setelah 
sadar tertipu dan mendapat perlakuan buruk selama di 
penampungan.

“Jarang sekali korban yang dirujuk ke kami, pada hari 
yang sama langsung mau berbicara. Biasanya dua hari 
sampai satu minggu,” terang Irwan.

Tak jarang, trauma sebagai korban perdagangan orang 
sangat membekas dalam diri korban. Pada saat seperti 
itu, Embun Pelangi menyediakan konselor yang akan 
mendampingi korban menghilangkan traumanya. 

Sementara itu, Gerakan Anti Trafficking mengambil 
porsi pendampingan hukum bagi korban yang mem-
butuhkan. Ada pengecualian seperti pada kasus yang 
menimpa 23 perempuan asal NTT yang disekap di Clus-
ter Ranata, Legenda Malaka, yang selama proses didam-
pingi oleh pihak Gereja Santo Petrus. Pendampingan GAT 
biasanya dilakukan bagi korban mulai dari penjemputan 
dari lokasi hingga proses di kepolisian selesai. 

Keberanian dan dukungan memang dibutuhkan para 
pegiat anti-perdagangan manusia untuk menghadapi 
tekanan para mafia. Mereka berupaya menghentikan 
proses pemeriksaan. Mereka juga berupaya mengambil 
kembali korban yang sudah berada di rumah perlindun-
gan. 

Seorang anggota Gugus Tugas mengungkapkan saat 
dia mengurusi korban ada tekanan dari preman dan 
mafia yang berupaya menghalangi proses tersebut. Hal 

itu kadang membuat dia berbohong bahwa saat itu dia 
tidak sedang membantu korban yang dimaksud. Menu-
rut dia, 23 korban perdagangan orang dari NTT cukup 
aman di Gereja Santo Petrus karena Pastor Pascal memi-
liki sejumlah umat setia yang mau mendukung tindakan 
pengamanan itu. 

Dalam pandangan Pastor Pascal, perdagangan manusia 
bukan persoalan sepele. Bagi dia, kejahatan ini merupak-
an bentuk perbudakan manusia moderen. “Perdagangan 
manusia merupakan penghinaan terhadap martabat 
kemanusiaan,” tegas dia. Itulah sebabnya, dalam seta-
hun terakhir ia terjun dalam aktivitas anti-perdagangan 
manusia. 

Batam Pos sempat melihat Pastor Pascal dalam Rapat 
Koordinasi Penanganan Kasus WNI dan TKI Korban Tin-
dak Pidana Perdagangan Orang. Dalam satu sesi, Nurul 
Qoiriah mengatakan Pastor Pascal sempat membantu-
nya saat mengunjungi korban perdagangan manusia di 
daerah Batuaji.

Para aktivis anti-perdagangan manusia di Batam 
berharap penegak hukum dapat membongkar jaringan 
perdagangan orang. Mereka selama ini membuat citra 
Batam buram karena dikenal sebagai tempat transit dan 
tujuan tenaga kerja ilegal. Bahkan, menurut Syamsul, 
Batam kini juga menjadi daerah asal perekrutan karena 
banyak pekerja seks adalah anak di bawah umur yang 
berasal dari Batam. 

Keseriusan negara memang dibutuhkan karena setiap 
hari ada warga Indonesia yang menjadi korban perda-
gangan orang dengan jumlah yang tak bisa diprediksi. 
Nurmadiah mengaku saat ini Gugus Tugas di Batam 
sedang membina kerja sama dengan Gugus Tugas di 
daerah lain, terutama daerah asal para korban. 

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan ke-
waspadaan Gugus Tugas di daerah asal korban dan 
memberikan perhatian pada orang-orang yang rentan 
dengan tindak pidana perdagangan orang. Lewat kerjasa-
ma itu, warga di daerah asal korban mendapat informasi 
bahaya perdagangan orang dan untuk waspada terhadap 
tawaran-tawaran pekerjaan dengan iming-iming dan 
persyaratan yang mengekang. 

Gugus Tugas Batam juga menghubungi paguyuban 
warga di daerah asal korban untuk menyampaikan in-
formasi tersebut. Harapannya, hasil kerjasama itu dapat 
sesuai dengan indikator kerja Gugus Tugas. 

“Indikatornya semakin banyak informasi bahaya traf-
ficking yang mereka terima, membuat kesadaran bert-
ambah. Ini membuat orang-orang yang rentan menjadi 
korban tak gampang terjebak dalam bujuk rayu sindikat. 
Dengan begitu, peluang mereka menjadi korban sema-
kin kecil,” ujar Nurmadiah. (yermia riezky)

Mereka 
menghubungi 
saya melalui 
telepon atau 
SMS minta agar 
persoalan ini 
dihentikan saja
Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus
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Nurul Qoiriah
KOORDINATOR NASIONAL PERLAWANAN TERHADAP 

PERDAGANGAN MANUSIA, INTERNATIONAL ORGANIZATION 
FOR MIGRATION INDONESIA

asus perdagangan orang di Batam dan Kep-
ulauan Riau seolah tak ada matinya. Posisi 
Batam yang strategis, di wilayah perbatasan 
dengan beberapa negara Asia Tenggara, 
menjadikan Batam sebagai tempat transit 

yang nyaman bagi pelaku tindak pidana perdagangan 
orang (TPPO). Bagaimana modus-modus perdagangan 
manusia melalui Batam, berikut wawancara Batam Pos 
dengan Nurul Qoiriah, Koordinator Nasional Perlawanan 
terhadap Perdagangan Manusia, International Organiza-
tion for Migration Indonesia: 

Dari kacamata nasional, seperti apa posisi 
Batam dalam kasus tindak pidana perda-
gangan orang (TPPO)?

Menurut data International Organization for Migration 

KEPRI NOMOR SATU
DALAM PERDAGANGAN ORANG

K (IOM) Indonesia, Batam yang merupakan bagian dari 
Kepulauan Riau adalah daerah tujuan dari perdagangan 
orang. Data IOM mengindikasikan bahwa Kepulauan 
Riau merupakan daerah tujuan nomor satu paling tinggi 
angka perdagangan orang dibandingkan daerah lain di 
Indonesia. 

Hal ini tentu karena Batam merupakan kota yang tepat 
berbatasan dengan Singapura dan beberapa negara lain-
nya, sehingga calon TKI pun banyak yang diberangkatkan 
melalui Batam. Baik turis asing ataupun domestik datang 
ke Batam untuk urusan bisnis, pleasure dan juga seks. 
Ada terdapat beberapa area lokalisasi yang cukup dike-
nal bahkan oleh orang asing di Batam.

Mengapa banyak pelaku TPPO memilih 
Batam? Apa istimewanya Batam untuk 
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mereka?

Pelaku TPPO sebenarnya ada dimana mana. Namun 
posisi Batam yang dikenal sebagai daerah transit dan 
tujuan dari TPPO, tentu terdapat banyak pelaku yang 
terlibat di kota ini. Istimewanya Batam adalah kota yang 
terletak di dekat Singapura dan Malaysia. Industri seks di 
Batam berkembang tanpa ada aparat yang peduli. Tidak 
hanya pengguna seks dari domestik, tetapi pengguna 
seks orang asing juga banyak di Batam karena lokasi geo-
grafis yang berdekatan dengan negara tetangga. 

Dapatkah Anda menjelaskan seperti apa 
jejaring sindikat perdagangan orang yang 
selama ini menggunakan Batam sebagai 
lokasi transit dalam kasus TPPO?

Korban direkrut oleh orang dekat: saudara, tetangga. 
Lalu, korban dijanjikan bekerja di kota-kota besar di 
Indonesia dengan upah yang tinggi. 

Cukong utama akan duduk manis di Batam, meng-
gunakan perekrut lokal untuk menjalankan operasinya. 
Jika terjadi kejadian yang dilaporkan, perekrut utama 
cuci tangan, dan perekrut kroco yang akan dikorbankan.
Cukong utama bisa pemilik cafe, hotel, bar, restoran, ka-
raoke, dan sebagainya. Termasuk PPTKIS baik yang resmi 
ataupun tidak resmi. 

Untuk cross border trafficking, mereka mempunyai 
mitra di negara penempatan untuk bisa memasukkan 
korban baik dengan jalur resmi ataupun dengan cara 
ilegal. Oknum aparat tentu terlibat dalam hal ini: pemal-
suan KTP dan identitas lainnya termasuk paspor palsu. 

Apa saja modus-modus yang saat ini 
marak digunakan pelaku TPPO? 

Ada dua jenis kategori TPPO, berdasarkan pergerakan-
nya. Pertama, trafficking dalam negeri. Modusnya orang 
ditawari bekerja tapi sesampainya di Batam dipeker-
jakan tapi tidak digaji atau mengalami penganiayaan, 
bahkan pelecehan seksual hingga perkosaan. 

Kedua, Cross-border trafficking. Batam sangat dekat 
dengan Tanjungpinang, kota tempat pemulangan TKI 
bermasalah yang dideportasi. Modus perekrutan yaitu 
melakukan “recycle” para TKI yang gagal dan men-
galami deportasi untuk diberangkatkan kembali. Calon 
TKI dijanjikan bekerja ke kota lain seperti Surabaya dan 
Medan, ternyata dibawa ke Batam untuk diberangkatan 
ke Malaysia atau Singapura. 

Mengapa korban dapat terjebak?
Berawal dari kemiskinan, tidak adanya lapangan 

pekerjaan di daerah asal mereka, tidak adanya kesempa-
tan pendidikan maka mereka menjadi kelompok rentan 

yang dengan mudah mengalami tipu daya. Apalagi per-
ekrut umumnya juga adalah orang dekat korban. 

Di Batam baru saja diselamatkan 23 
perempuan dari penampungan ilegal. Ak-
tivis lokal bilang, tren saat ini adalah mer-
ekrut perempuan dari NTT. Apakah secara 
nasional kecenderungannya seperti itu?

NTT, NTB dan Jawa adalah daerah asal terbesar TPPO. 
Menurut data IOM, Jawa Barat masih menduduki pering-
kat tertinggi daerah asal TPPO, namun memang benar 
bahwa korban asal NTT jumlahnya sangat signifikan me-
ningkat. Saat ini NTT menduduki peringkat nomor 6 dari 
data IOM karena maraknya modus perekrutan korban 
asal NTT.

Dalam hal penanganan TPPO, Anda meli-
hat apakah Gugus Tugas Anti-trafficking 
sudah bekerja efektif?

Gugus Tugas TPPO secara nasional sudah terbilang 
cukup aktif walaupun ada banyak hal yang sebenarnya 
bisa dilakukan lebih maksimal lagi. Memang masih ada 
beberapa instansi anggota Gugus Tugas yang bahkan 
tidak paham atau tidak ambil pusing bahwa mereka 
adalah anggota Gugus Tugas dan mempunyai kewajiban 
tertentu untuk turut serta memberantas dan menan-
gani korban TPPO. Namun Gugus Tugas TPPO di tingkat 
provinsi dan kabupaten/ kota cenderung tidak berfungsi. 

Berdasarkan studi IOM, daerah mana yang 
berhasil menekan laju tingkat TPPO? Apa 
yang mendukung keberhasilan itu?

Sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena kami 
belum melakukan pengamatan secara serius mengenai 
faktor-faktor yang ada. Namun saya mesti mengakui 
bahwa Gugus Tugas TPPO untuk tingkat provinsi, Jawa 
Barat adalah yang terbaik menurut pengamatan saya. 

Selain ada anggaran yang cukup, Jawa Barat satu 
satunya Gugus Tugas di seluruh Indonesia yang telah 
memperhatikan bagaimana melakukan “reintegrasi 
sosial” bagi korban. Setiap korban mendapatkan layanan 
rehabilitasi sosial, pemulangan dan juga bantuan pem-
berdayaan ekonomi dari Pemerintah Provinsi. 

Apa dampak yang didapat korban yang 
mengalami TPPO?

Banyak sekali, dari gangguan mental yang ringan 
hingga serius (hilang ingatan), mengindap penyakit sek-
sual menular hingga HIV/AIDS, meninggal dunia, sakit 
dan cacat secara permanen. Mereka juga tidak diterima 
oleh keluarga karena mengidap penyakit menular, hamil 

fokus
p e r i s t i w a
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di luar pernikahan, mengalami kekerasan oleh suami 
ketika kembali atau diceraikan oleh suami karena saat 
diperdagangkan ia mengalami perkosaan.

Apa kesulitan dalam menyelesaikan per-
soalan TPPO?

Persoalan pertama adalah pencegahan. Pencegahan 
di sini tentu bukan hanya sosialisasi, tapi juga program 
pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan 
pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. 

Kedua, penegakan hukum. Selama aparat penegak hu-
kum tidak serius menangkap dan memenjarakan semua 
pelaku -tidak hanya pelaku kroco-, maka untuk selaman-
ya TPPO akan terus ada di bumi Indonesia. 

Banyak pelaku korporasi, pemilik hotel, cafe, PPTKIS 
perekrut dan pengirim TKI yang tidak dijerat dengan UU 
Nomor 21 Tahun 2007. Pengalihan penggunaan undang-
undang menjadi persoalan serius dalam penindakan ter-
hadap para pelaku. Untuk kasus calon TKI atau TKI, aparat 
hukum cenderung lebih sering menggunakan UU Nomor 
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
TKi yang sanksinya justru tidak serius dibanding UU 21. 

Ketiga, keseriusan pemerintah provinsi dan kabu-
paten/kota dalam memberantas dan menangani korban 
TPPO masih jauh dari harapan. Tidak adanya rencana 
aksi daerah untuk memberantas dan menangani TPPO, 
serta tidak adanya penganggaran yang cukup tentu men-
jadi persoalan serius. (yermia riezky)

fokus
p e r i s t i w a

M, korban trafficking 
memberi kesaksian 
didampingi Pastor 
Chrisanctus Paschalis 
Saturnus (tengah) 
saat jumpa pers di 
Gereja St. Petrus 
Lubuk Baja, Jumat 
(2/5).

F. DALIL HARAHAP/BATAM POS


