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Diimingr Duta Budaya
Modus Baru Perdagangan Orang

PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA
JUMLAH PELAKU YANG DITUNTUT TERLIBAT PERDAGANGAN MANUSIA

INDRAMA]U, KOMPAS

Modus baru
perdagangan manusia (trafficking) di Indramayu,
Jawa Barat, membuat warga resah. Korban
diiming-imingi menjadi duta seni budaya ke Jepang.
Namun, di negeri "Matahari Terbit" itu mereka
dipekerjakan di kelab dan diskotek melayani tamu.
Syarifudin (50), Ketua Yayasan
Kusuma Bongas, di Indramayu,
Senin (1,27), menuturkaa, modus
baru ini semakin marak ditemui

-

Population Fund (INFPA). Kegiatan ini berlangsung sejak Sabtu hingga Senin (1127).

Korban "trafficking"

kalipun korban penipuan sudah
banyak dipulangkan sejak 2O07.
Hingga kini, 15 korban perdagangan manusia berkedok dnta
seni budaya ke Jepang telah dipulangkan ke Indramayr.
"Banyak korban yang memulai
hidrpnya kembali. Di sini, kami
memberikan pelatihan menjahit

Syarifudin mengatakan, desanya merupakan salah satu kan-

korban. Yarlg masih al<tif saat ini

adalah kegiatan

menjahit

sedangkan pelatihan tata boga
sekaraag kurang diminati"" ujar-

nya yang ditemui di sela-sela kegiatan pelatihan jurnalistik yang

diadakan Aliarlsi Jurnalis Independen (AJI) dan United Nations
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Sumber: Litbang "KomDas"/SDM,
djolah dari Polri dan lnternational Organization for Migration (lOM) lndonesia

dalam tiga tahun teral<hir se-

dan tata boga kepada para

240

tong korban trfficking dt lndramayu. Kemiskiaan dan rendahnya pendidikan meqjadi fak-

Ironisny4 orangf,ua yang ter-

jerat utang itu kuang memiliki

puan Bongas yang

menjadi

korban perdagangan

kesadaran mengenai bahaya perdagaagan manusia. Beberapa
orangfua di Bongas iustru mem-

manusia.

banggakan arrak mereka yang

"Orangf,ua banyak berperaa dalam proses ini sebab mereka sering kali diberi uang jaminan atau
utang dahulu sebelum anak mereka dibawa ke Jepang atau ke

beradajauh ke luar negeri atau ke
luar daerah menjadi korban eksploitasi selaual. Di datam negeri,
korban dari Indramalrr banyak
ditempatkan {i Rawa Malang dan

tor penyebab banyalanya perem-

sejumlah tempat lain di Indonesia Banyak anak Bopgas yang
dipulangkan dari Jakart4 Riarl
Batam, hingga perbatasan Malaysi4" kata Syarifudin.

Mangga Besar (Jakarta), Dolly

donesia rentan menjadi pelaku
perdagangan manusia sebab me-

reka tidak bisa memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagr buruh migran yang mereka kirim ke }uar negeri.
Sementara itu, 891 tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, bermasalah di

tempat mereka bekerjaMasalah tersebut altara lain
nega-ra

Analis kebijakan dari Migrant

waktu bekerja yang tidak sesuai
kontrak, tidak mendapatkan gaji,
teraniaya, terancam hukuman

Care, Wahyu Susilq mengatakan,

pancung, dan kehilangan kontak.

(Surabaya), dan Batam.

penyalur jasa tenaga kerja In-
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