




 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laporan Investigasi 
Tindak Pidana Perdagangan Orang  
di Pulau Sumba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 
2022 
 



 2 

 

DAFTAR ISI 
 
I.	 Pengantar ............................................................................................................................ 3	
II.	 Tinjauan Literatur (Instrumen Normatif dan Kerangka HAM atas Praktik 
Perdagangan Orang) ................................................................................................................ 6	
III.	 Temuan KontraS: Pengabaian terhadap Hak-Hak Korban Perdagangan Orang 8	

III.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumba ........................................................... 8	
III.1.1 Praktik Perdagangan Orang di Kabupaten Sumba Barat Daya ....................... 10	
III.1.2 Praktik Perdagangan Orang di Kabupaten Sumba Timur ............................... 12	

III.2 Pola Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumba ............................................... 15	
III.2.1 Perekrutan Ilegal ..................................................................................................... 15	
III.2.2 Faktor Ekonomi ...................................................................................................... 17	
III.2.3 Faktor Pendidikan ................................................................................................. 19	
III.2.4 Tingkat Kerentanan Tinggi pada Anak dan Perempuan (Perempuan dan 
Anak sebagai Pihak Paling Rentan) .............................................................................. 20	
III.2.5 Eksploitasi Manusia dan Stigmatisasi ................................................................. 22	
III.2.6 Tiadanya Peran Negara dalam Mencegah TPPO ............................................. 23	

IV.	 Dugaan Pelanggaran HAM pada Praktik Perdagangan Orang di Sumba .......... 26	
IV. 1 Hilangnya hak atas rasa aman ................................................................................... 26	
IV. 2 Hilangnya jaminan atas pekerjaan yang layak ....................................................... 26	
IV. 3 Hak atas standar pendidikan yang terjangkau ...................................................... 28	
IV. 4 Perampasan Hak-Hak Anak ...................................................................................... 29	

V.	 Kesimpulan dan Rekomendasi .................................................................................. 31	
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

I. Pengantar 
 
Fenomena perdagangan  manusia merupakan salah satu masalah kontemporer 
yang kini mendapatkan perhatian serius dari masyarakat Internasional. 
Perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan 
lintas batas negara menyebabkan permasalahan ini menjadi sulit untuk 
diprediksi. Karakteristik dari tidak kejahatan perdagangan manusia jelas 
bersifat represif karena bertujuan mengeksploitasi manusia. Pengaruh dan 
dampak ancaman yang ditimbulkan membuat tindak kejahatan perdagangan 
manusia diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa.1  Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (PTTPPO) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai 
tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan 
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 
Hal ini memperlihatkan bahwa dalam perdagangan manusia terdapat segala 
bentuk perbuatan yang bersifat ilegal dan dilakukan dengan cara melawan 
hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh pihak tertentu. Perdagangan 
manusia sebagai kejahatan transnasional juga diatur dalam beberapa konvensi 
Internasional seperti Protokol Palermo2; International Convention for The 
Suppression of White Slave Traffic3; International Convention for The 
Suppression of Traffic in Women and Childres4; Internasional Conventions for 
the Supression of Traffic in Women of Full Age5; dan Convention on the 
Elimination of All Form of Discrimination Against Women6. Namun sayangnya, 
keberadaan regulasi nasional maupun internasional mengenai kejahatan 

 
1 Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, Budhi Wibhawa, “Human Trafficking di Nusa 
Tenggara Timur”, Social Work Jurnal, Vol. 7 No. 1, hlm. 22 
2 Protokol Palermo adalah instrumen hukum internsional yang mengatur bentuk-bentuk 
kejahatan perdagangan orang serta elemen-elemen tindak pidana perdagangan orang, yang 
terdiri dari proses, cara, dan tujuan 
3 Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih, Tahun 1921 
4 Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak, Tahun 1921 
5 Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa, Tahun 1933 
6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Tahun 1979 



 4 

perdagangan manusia tidak menjamin berkurangnya korban perdagangan 
manusia. 
 
Di Indonesia, dimensi perdagangan manusia terus meluas hingga menyentuh 
sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan laporan lima tahun 
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GTPPTPO) sepanjang tahun 
2015 - 2019, terdapat 2.648 korban Perdagangan manusia yang teridentifikasi, 
dengan 88% diantaranya adalah perempuan dan 12% adalah laki-laki. Mereka 
diperdagangkan baik di dalam negeri maupun di lintas batas karena berbagai 
alasan.7 Dalam lima tahun terakhir, pelaku perdagangan orang mengeksploitasi 
korban domestik dan asing yang berada di Indonesia. Pelaku juga 
mengeksploitasi korban asal Indonesia di luar negeri. Pelaku perdagangan 
orang mengeksploitasi banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Asia 
dan Timur Tengah melalui kekerasan dan paksaan berbasis utang-piutang, 
terutama para pekerja rumah tangga, pabrik, konstruksi, manufaktur, dan 
perkebunan kelapa sawit di Malaysia serta pekerja di kapal penangkap ikan di 
seluruh Samudra Hindia dan Pasifik. Singapura, Malaysia, Hong Kong. Negara-
negara Timur Tengah menampung banyak pekerja rumah tangga asal Indonesia 
yang tidak dilindungi undang-undang ketenagakerjaan setempat dan sering 
mengalami berbagai indikator TPPO, termasuk jam kerja yang panjang, 
ketiadaan kontrak resmi, dan upah yang tidak dibayarkan. Banyak dari pekerja 
ini berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). 
 
NTT merupakan satu dari lima provinsi di Indonesia yang menjadi penyumbang 
terbanyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri. Salah 
satu hotspot area perekrutan korban adalah Pulau Sumba. Para PMI itu 
sebagian besar dikirim tanpa dokumen resmi bahkan tanpa dokumen oleh calo 
dan PPTKIS (Pelaksana Penem patan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang 
tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini, terdapat 1,3 juta PMI yang berada di 
luar negeri, dan dari jumlah tersebut, setiap tahunnya terdapat 19 ribu PMI 
dideportasi ke daerah masing-masing karena tidak memiliki dokumen resmi. 

 
7 International Organization for Migration (IOM) Indonesia, “Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 
2021: Kemen PPA dan International Organization for Migration Selenggarakan Kampanye Anti 
Perdagangan Orang”, diakses melalui https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-
perdagangan-orang-2021-kemen-pppa-dan-international-organization-migration-
selenggarakan-kampanye-anti-perdagangan-orang diakses pada 17 April 2022 
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Sekitar 60 persen PMI asal NTT yang berada di luar negeri bekerja sebagai 
pembantu atau tenaga tata laksana rumah tangga.8 
 
Tingginya angka perdagangan manusia di NTT bukan hanya berasal dari faktor 
perkembangan kejahatan, melainkan dari berbagai faktor yang menjadikan 
TPPO sebagai permasalahan yang multilayered dan interseksional. 
Berkembangnya berbagai modus operasi pelaku kejahatan perdagangan 
manusia yang terabaikan oleh pemerintah adalah salah satu hal, namun masih 
banyak lagi berbagai masalah yang turut memperpanjang perdagangan 
manusia. Yang pertama, faktor kemiskinan, mendorong jutaan orang Indonesia 
melakukan migrasi, domestik maupun internasional yang dipandang sebagai 
sebuah cara memperoleh kehidupan yang baik bagi dirinya dan keluarga. 
Maraknya perdagangan manusia di NTT pun disinyalir lantaran kemiskinan yang 
melanda wilayah tersebut. 
 
Berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan menunjukkan bahwa tindak 
kejahatan perdagangan orang kian mengkhawatirkan dan terus menjalar 
hingga ke daerah, termasuk ke wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam 
menelaah permasalahan tersebut, riset ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan penjabaran secara deskriptif yang disajikan secara sistematis dan 
komprehensif, baik dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Dasar 
riset menggunakan penelitian kualitatif karena proses riset ini berusaha melihat 
pola hingga dugaan pelanggaran HAM pada Tindak Pidana Perdagangan Orang 
yang terjadi di Sumba. Pengumpulan data berasal dari proses wawancara 
dengan korban maupun keluarga korban TPPO yang berdomisili di Sumba 
Barat Daya dan Sumba Timur. Selain itu, juga berupa studi kepustakaan dengan 
menghimpun kajian peraturan, kebijakan, dan dokumen terkait lainnya. 
 
 
 
 
 

 
8 Suwarno, W. P., Wiloso, P. G., & Therik, W. M.A. (2018). NTT dalam Cahaya Actor Network 
Theory: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa 
Tenggara Timur. KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, XXVII(No. 2), hal. 108. 
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II. Tinjauan Literatur (Instrumen Normatif dan 
Kerangka HAM atas Praktik Perdagangan 
Orang) 

 
Upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia salah 
satunya pada tahun 2000 di Palermo, Italia, dengan menandatangani instrumen 
hukum internasional yang mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana transnasional, yakni United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Kemudian, pada 
tahun 2002 adanya keputusan Presiden RI No 88 Tahun 2002 tentang Rencana 
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Pada tahun 
2007, membuat UU PTPPO No 21 tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2009 Indonesia 
mengesahkan UU nomor 14 tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum 
Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi 
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 
yang Terorganisasi). Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, 
belum sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan 
manusia. Hal itu berdasarkan undang-undang perdagangan manusia di Amerika 
yaitu TVPA (Trafficking Victims Protection Act) tahun 2000 dan menyatakan 
Indonesia berada pada posisi Tier 2. Sehingga pemerintah mengambil langkah 
yaitu melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan juga 
lembaga-lembaga swadaya untuk membantu dalam mengatasi perdagangan 
manusia. 
 
Dalam instrumen nasional, Pemerintah Indonesia juga mengatur mengenai 
perlindungan pekerja migran dari perdagangan manusia yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (UU PPMI). Hal tersebut selain tercantum dalam konsideran UU PPMI, 
juga termaktub dalam Pasal 2 huruf h UU PPMI menyebutkan bahwa 
perlindungan pekerja migran Indonesia memiliki asas anti-perdagangan 
manusia. Yang dimaksud dengan asas anti-perdagangan manusia ini ialah 
bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, 
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pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja 
Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan. Selanjutnya, asas anti-perdagangan manusia ini termasuk 
dalam penjeratan uang atau memberikan bayaran, sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik 
yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi. 
 
UU PPMI juga dimaksudkan untuk memposisikan Pekerja Migran Indonesia 
sebagai subjek aktif yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Oleh 
karena itu, tugas dan tanggung jawab perlindungannya dibagi antara 
Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan 
pemerintah desa. Jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pun 
dilakukan dari level pemerintahan terkecil sampai ke pusat, dengan aspek 
hukum, sosial, dan ekonomi. 
 
Pemerintah Indonesia juga membuat aturan turunan dari undang-undang di 
atas dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini 
diklaim sebagai tindak lanjut dari penyusunan Undang-Undang tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi 
Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan 
Anggota Keluarganya. Substansi dalam Peraturan Pemerintah inipun diadopsi 
dari substansi dalam Konvensi yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia.  
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III. Temuan KontraS: Pengabaian terhadap Hak-Hak 
Korban Perdagangan Orang 

III.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumba 

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumba dapat dikatakan sudah memasuki 
tahapan darurat, karena wilayah Sumba menjadi salah satu penyumbang 
tingginya angka TPPO di NTT. Selama tiga tahun terakhir saja, dari tahun 2018 
hingga tahun 2020 sudah ada sekitar 2.379 orang asal NTT yang menjadi 
pekerja migran. Jumlah tersebut terdiri dari 1.613 orang pada tahun 20189, 553 
orang pada tahun 201910, dan 213 orang pada tahun 202011. Berdasarkan data 
yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT menyebutkan 
bahwa wilayah yang paling dominan menyumbang angka pekerja migran 
diantaranya: Sumba Barat Daya 47 orang, Kupang 41 Orang, dan Belu 34 orang. 
Khusus untuk wilayah Sumba, Disnakertrans NTT menyebutkan bahwa pekerja 
migran dari Sumba Timur berjumlah 11 orang, Sumba Tengah 2 orang, dan 
Sumba Barat 18 orang.12  
 

 
Peta 4 (empat) Kabupaten di Sumba 

 
 

9 “NTT Belum Miliki Data Pekerja Migran Lewat Jalur Tak Resmi”, diakses melalui 
https://www.antaranews.com/berita/1213763/ntt-belum-miliki-data-pekerja-migran-lewat-
jalur-tak-resmi pada 15 Agustus 2022 
10 Ibid 
11 “213 Pekerja Migran NTT Dikirim ke Luar Negeri Selama Tahun 2020” diakses melalui 
https://kupang.tribunnews.com/2022/07/02/213-pekerja-migran-ntt-dikirim-ke-luar-negeri-
selama-tahun-2020?page=all pada 15 Agustus 2022 
12 Ibid 



 9 

Permasalahan tindak pidana perdagangan orang di NTT, khususnya di Pulau 
Sumba, lekat dengan lepas tangan yang dilakukan berbagai lapisan entitas di 
pemerintah. Dalam proses perekrutan pekerja migran Indonesia, berbagai 
kementerian dan pemerintah daerah dilibatkan. Namun, pelibatan tersebut 
tidak menyentuh ranah perekrutan pekerja migran non-prosedural, yang 
akhirnya berujung pada perdagangan orang. 
 
Pemerintah, dengan berbagai kelengkapannya, adalah entitas utama yang 
seharusnya berperan dalam jaringan pemberantasan perdagangan orang. 
Dengan otoritasnya, pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk 
penanggulangan kasus perdagangan orang yang berkedok pengiriman pekerja 
migran. Pemerintah berada di posisi pertama dalam anggota aktor 
pemberantas tindak pidana perdagangan orang, walaupun hingga kini posisi 
tersebut belum dijalankan secara maksimal, baik di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten maupun 
pemerintah desa. 
 
Tugas dan tanggung jawab setiap level pemerintah sudah tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara umum, terdapat kesamaan 
dalam tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah kabupaten. Mereka semua bertugas untuk menjamin perlindungan dan 
pemenuhan hak calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran 
Indonesia dalam hal menyelenggarakan pendidikan, membantu kepulangan, 
dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran. 
 
Pemerintah pusat memiliki wewenang yang lebih luas. Melalui Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI), pemerintah pusat dapat menerbitkan dan mencabut Surat Izin 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SP3MI), dan Surat Izin 
Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) (Peraturan Pemerintah Nomor 
59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 
2021). Pemerintah pusat pun dapat mengangkat pejabat sebagai Atase 
Ketenagakerjaan yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, 
yang nantinya dapat meningkatkan hubungan bilateral di bidang 
ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. 
Pemerintah pusat juga berwenang dalam mengurus repatriasi dan 
menyediakan ataupun memfasilitasi pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia. 
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Lebih detail lagi, pemerintah daerah provinsi juga memiliki tanggung jawab 
untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja. Penerbitan izin kantor 
cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) juga dapat 
dilakukan Kepala Dinas Daerah Provinsi, termasuk dalam melaporkan hasil 
evaluasi terhadap P3MI kepada menteri, dan membentuk Layanan Terpadu 
Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi. Mereka juga 
harus menjamin ketersediaan pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia melalui 
pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri 
dengan mengacu pada standar kompetensi kerja. 
 
Selain tugas yang hampir sama seperti pemerintah daerah provinsi, pemerintah 
daerah kabupaten pun bertugas untuk membuat basis data Pekerja Migran 
Indonesia di daerahnya. Melalui Dinas Daerah Kabupaten/Kota, data Pekerja 
Migran Indonesia harus paling sedikit meliputi: nama, nomor induk 
kependudukan, alamat; nomor paspor; tanggal keberangkatan; tanggal 
berlakunya perjanjian kerja; tanggal kepulangan; dan data pemberi kerja. Jika 
terdapat inefisiensi dan inefektivitas dalam perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia, maka mereka dapat membentuk LTSA di tingkat kabupaten/kota. 
 
Terakhir, di tingkat pemerintah desa, mereka bertugas untuk menerima dan 
memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang berwenang; 
melakukan verifikasi data dan pencatatan calon Pekerja Migran Indonesia; 
memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan; melakukan 
pemantauan keberangkatan dan kepulangan; dan melakukan pemberdayaan 
kepada Pekerja Migran Indonesia, baik yang masih calon ataupun yang sudah 
resmi dan keluarga mereka. Dalam hal perekrutan, pemerintah desa dapat 
memberikan tanda tangan di surat izin keluarga untuk calon pekerja migran, 
dan seharusnya melakukan pencatatan untuk siapa-siapa saja yang meminta 
pemenuhan persyaratan administrasi ini. 
 

III.1.1 Praktik Perdagangan Orang di Kabupaten Sumba Barat Daya 

 
Di Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat 
Daya, seorang gadis berumur 14 tahun berangkat ke Subang Jaya, Malaysia, 
untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Saat itu, 9 Januari 
2008, keluarga melepas seorang gadis berinisial V, yang baru saja lulus SMP, 
tanpa tahu apa yang akan mereka hadapi dan hanya berharap V dapat 
mengumpulkan uang dan kembali ke Indonesia. Padahal, dokumen 
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keberangkatan dan jenis pekerjaannya saja tidak mereka ketahui. Pun 
keberangkatan V yang masih di bawah umur ini juga didukung oleh keluarganya 
yang memang sudah bekerja di Malaysia, yang mengatakan bahwa ada banyak 
pekerjaan di sana dan bisa membantu V dan keluarga.  
 
Dari Sumba Barat Daya, V diberangkatkan ke Kupang, lalu ke Medan untuk 
diberikan pelatihan selama dua bulan. Walaupun masih di bawah umur, 
identitas V diubah menjadi 23 tahun, dan ia pun dipaksa untuk menjalankan 
pelatihan sebagai asisten rumah tangga dari satu rumah ke rumah lainnya. 
Kemudian ia diberangkatkan ke Malaysia, di mana menurutnya, di bagian 
imigrasi di bandara pun tidak ada pengecekan dokumen keberangkatannya 
sehingga ia bisa lolos begitu saja. Sesampainya di Subang Jaya, ia diantar ke 
rumah tempatnya bekerja dan agen pekerjaan di sana menahan dokumen-
dokumen miliknya. Ia bahkan tidak tahu berapa gaji yang seharusnya ia terima, 
sebab agen juga menahan gajinya. Perlakuan buruk yang diterimanya tidak 
sampai di situ saja. 
 
Selain perlakuan tidak adil dari agen, majikannya juga memperlakukan dengan 
kekerasan. Ia sering dipukul dan ditampar, bahkan tidak boleh membersihkan 
rumah dengan sapu atau pel, hanya boleh dengan tangan. Setelah melewati 2 
tahun di rumah tersebut, kontraknya diperpanjang secara sepihak oleh agen 
hingga menjadi 8 tahun, dengan dua kali pergantian kerja yaitu menjadi tukang 
pijat dan bekerja di binatu. Setelah bisa kabur untuk pulang ke Sumba, keluarga 
menduga V mengalami kekerasan seksual. Bukan sejumlah uang yang 
dibawanya pulang, melainkan tiga orang anak yang diurusnya hingga kini. 
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Dokumentasi wawancara dengan orang tua dari V di Desa Kabali Dana, 

Sumba Barat Daya 
 
Kasus V adalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus perdagangan orang 
di Kabupaten Sumba Barat Daya. Meskipun tiap kasusnya bisa berbeda, namun 
kasus V adalah salah satu contoh di mana banyak proses ilegal terjadi, hingga 
berujung kekerasan dan trauma yang masih harus dibawanya hingga kini. 
Bahkan, dengan adanya kasus seperti yang dialami V ataupun kasus lain di 
mana korban pulang ke rumah dengan luka atau trauma, masih tetap banyak 
korban yang berangkat menjadi pekerja migran non-prosedural. 
 
Lebih buruk, jumlah pasti kasus perdagangan orang ilegal di kabupaten ini tidak 
diketahui, sebab tidak ada organisasi atau otoritas yang menghimpun data 
secara resmi. Setiap organisasi memiliki kasus yang ditanganinya masing-
masing, dan berbeda dari organisasi yang satu ke yang lainnya. Meski begitu, 
dari satu korban ke korban lain yang kami wawancara, semuanya memiliki pola 
perekrutan yang sama. 

III.1.2 Praktik Perdagangan Orang di Kabupaten Sumba Timur 

Praktik perdagangan orang di Sumba Timur tidak jauh berbeda dengan yang 
terjadi di Sumba Barat Daya. Data yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumba Timur ada kurang lebih 18 
orang yang tercatat sebagai TKI dalam kurun waktu tahun 2021 dari 12 
perusahaan penyalur. Berdasarkan penelusuran KontraS, jumlah tersebut 
adalah jumlah yang tercatat secara legal oleh Disnakertrans. Namun, masih 
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banyak penyalur ilegal di wilayah Sumba Timur yang tak tercatat oleh 
Disnakertrans. 
 

“Namun, kalau kita mau bicarakan fair saja keadaan ini, banyak juga kami tidak 
punya data terus terang. Banyak juga yang tanpa melalui Dinas Nakertrans. 
Maklum lah itu banyak, yang ikut istilah jalan tanpa prosedur, masih banyak, dan 
kami tidak punya data.” Ujar Niko, perwakilan Disnakertrans Sumba Timur. 

 
Banyaknya perusahaan penyalur ilegal atau yang tak tercatat dalam 
Disnakertrans Sumba Timur berimplikasi pada semakin banyaknya TKI yang 
disalurkan secara ilegal. Sebagai contoh yang menimpa seorang perempuan 
berinisial T, ia pergi ke Malaysia tanpa diketahui oleh orang tuanya pada rentang 
waktu 2014-2015 yang saat itu ia baru saja lulus SMP. Keinginan T untuk menjadi 
TKI disinyalir karena Ibu T yang juga menjadi TKI dan mendapatkan tawaran 
dari penyalur tenaga kerja ilegal di wilayah Sumba Timur. 
 
T yang saat itu sebagai anak di bawah umur pada akhirnya bisa menjadi TKI 
karena diduga terdapat pergantian status yang dilakukan oleh penyalur ternaga 
kerja ilegal tersebut. Sebagai seorang anak di bawah umur dan tanpa 
pembekalan yang layak dari pihak penyalur ilegal, menjadikan T seorang korban 
yang minim akan keahlian tertentu. Hal ini diketahui ketika keluarga T 
menyampaikan bahwa pekerjaan T berganti-ganti setiap kali keluarga 
melakukan percakapan di telepon dengan T. Kecurigaan keluarga juga semakin 
besar ketika tidak pernah menerima hasil kerja T. Hingga pada tahun 2017, T 
kembali pulang ke Sumba Timur namun dalam keadaan yang penuh akan 
trauma. Saat kepulangannya, T dalam kondisi sebagai Orang Dengan Gangguan 
Jiwa (ODGJ) dan diantar langsung oleh pihak Dinas Sosial. Namun sayangnya, 
berdasarkan hasil penelusuran, setelah kepulangan T, pihak dinas sosial tidak 
pernah lagi melakukan pengecekan terhadap kondisi T. Bahkan, ketika keluarga 
ingin meminta rehabilitasi atas kondisi T, pihak dinas sosial tidak menanganinya 
lebih lanjut. 
 
Permasalahan TPPO di wilayah Sumba Timur semakin diperparah ketika para 
pekerja migran berpulang dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sepanjang 
tahun 2021, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kupang 
mencatat setidaknya ada 2 orang pekerja migran asal Sumba Timur yang 
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berpulang dalam keadaan meninggal dunia.13 Meskipun selama kurun waktu 
Januari - Mei 2022, BP2MI NTT menyatakan bahwa belum ada kasus pekerja 
migran asal Sumba Timur yang dipulangkan karena meninggal dunia. Tetapi hal 
ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi hal serupa di kemudian hari 
apabila hak-hak korban masih terus terabaikan. 
 
Hak-hak para korban dan keluarga korban pekerja migran yang meninggal 
dunia juga belum terpenuhi secara maksimal karena mayoritas dari korban 
adalah pekerja migran ilegal. Tidak tercatatnya pekerja migran ilegal di 
Disnakertrans Sumba Timur menjadi dalih Disnakertrans Sumba Timur untuk 
tidak mengurus kepulangan para korban pekerja migran yang meninggal dunia. 
Tidak adanya anggaran menjadi salah satu alasan kuat Disnakertrans tidak 
memenuhi kewajibannya untuk mengurus kepulangan para korban yang 
meninggal. 
 
Dalam meminimalisir perdagangan orang di Sumba Timur, pemerintah daerah 
memiliki tim khusus untuk mencekal pekerja migran ilegal yang terdiri dari 
Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Perhubungan, dan Pengadilan. Tim ini berperan 
dalam pengawasan perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal dan mencekal para 
pekerja migran ilegal yang berhasil terdeteksi di Pelabuhan Kupang. Pekerja 
migran yang berhasil ditemukan akan dipulangkan ke keluarga setelah 
sebelumnya dilakukan rehabilitasi oleh Disnakertrans selama 2 (dua) hari. 
 

“Kami punya tim di sini untuk pengendalian yang seperti ini untuk tenaga kerja 
yang bekerja di luar Sumba. Kami punya tim baik dari Polres, Kejaksaan, 
Pengadilan, ada tim kami.” jelas Niko, perwakilan Disnakertrans Sumba Timur. 

 
Namun sayangnya, tim gabungan yang terbentuk tidak bekerja secara 
maksimal, karena faktaya penyalur tenaga ilegal terus melakukan perekrutan. 
Para perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal melakukan aksinya dengan 
memanipulasi data para korban. Seharusnya, tim gabungan ini bisa 
mengungkap fakta sindikat perdagangan orang di Sumba Timur, sehingga 
pemerintah daerah Sumba Timur memiliki data perusahaan penyalur ilegal yang 
selama ini melakukan prekrutan. Masih terus adanya perekrutan ilegal hingga 
saat ini menjadi bukti nyata bahwa tim gabungan ini gagal melakukan 
pembongkaran sindikat penyalur tenaga kerja ilegal di Sumba Timur.  

 
13 “89 Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Luar Negeri, BP2MI: Hanya 1 yang Memiliki Dokumen 
Sah”, diakses melalui https://regional.kompas.com/read/2021/09/10/080314078/89-pekerja-
migran-asal-ntt-meninggal-di-luar-negeri-bp2mi-hanya-1-yang pada 15 Agustus 2022 
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III.2 Pola Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumba  

III.2.1 Perekrutan Ilegal 

Permasalahan pertama dalam tindak pidana perdagangan orang adalah 
berkaitan proses perekrutan, biasanya dalam proses tersebut, dokumen 
keberangkatan tidak jelas atau dipalsukan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, calon Pekerja 
Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi: a. surat keterangan 
status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 
b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang 
diketahui oleh kepala desa atau lurah; c. sertifikat kompetensi kerja; d. surat 
keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. 
paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; f. Visa Kerja; g. 
Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan h. Perjanjian Kerja. 
Kenyataannya, baik korban maupun keluarga tidak memiliki pengetahuan 
terkait dokumen ini sehingga mereka pun tidak mempunyai bukti apapun 
mengenai keberangkatan korban. 
 
Di kasus-kasus lainnya, baik korban maupun keluarga tidak memegang 
dokumen keberangkatan. Semua dokumen diurus sindikat, korban dan 
keluarganya hanya tahu kapan akan berangkat. Oleh demikian, terdapat banyak 
kecurangan yang dilakukan sindikat untuk melegalkan keberangkatan yang 
tidak diketahui oleh korban dan keluarga. Pertama, sering kali sindikat 
memalsukan identitas korban, yaitu nama dan umur. Beberapa narasumber 
yang kami wawancarai mengalami penggantian nama di paspor, sekaligus 
pemalsuan umur untuk korban yang pada waktu keberangkatan masih di 
bawah umur. Empat narasumber yang kami wawancarai berangkat ketika baru 
lulus SMP, satu ketika lulus SMA, yang mana tidak sesuai dengan Pasal 5 UU 
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang 
mengharuskan calon Pekerja Migran Indonesia berusia minimal 18 tahun. 
Adanya pemalsuan identitas ini pun diduga untuk meloloskan keberangkatan 
korban yang masih di bawah umur. Ini juga didukung oleh kelalaian pemerintah 
desa dalam melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu 
melakukan verifikasi data dan pencatatan calon Pekerja Migran Indonesia. 
Bahkan, pemerintah desa pun diklaim bisa disuap untuk menandatangani surat 
keterangan izin keluarga. Selain itu, pemerintah desa juga melihat keadaan 
ekonomi keluarga korban, sehingga tanda tangan mudah diberikan dengan 
anggapan akan mempermudah peningkatan ekonomi keluarga tersebut. 
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Contoh surat izin kerja dari keluarga salah satu korban di Desa Marokota, 
Sumba Barat Daya 

 
Kedua, berkaitan dengan perekrutan, calon Pekerja Migran Indonesia harusnya 
mendapat perjanjian kerja atau kontrak kerja yang menjelaskan detail 
pekerjaan. Setidaknya, perjanjian kerja harus meliputi: nama, profil, dan alamat 
lengkap pemberi kerja; nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia; 
jabatan atau jenis pekerjaan; hak dan kewajiban para pihak; kondisi dan syarat 
kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tata cara pembayaran, hak cuti dan 
waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial dan/atau asuransi; jangka 
waktu perjanjian kerja; dan jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran 
Indonesia selama bekerja. Namun, dalam pengumpulan data yang kami lakukan 
di Pulau Sumba, perjanjian kerja ini seringkali luput dalam proses perekrutan. 
 
Rata-rata korban yang kami wawancarai tidak pernah memegang atau 
membaca perjanjian kerja mereka secara langsung. Diduga sindikat perekrut 
memang tidak memberikan perjanjian kerja kepada mereka sebelum berangkat 
ke area tujuan. Korban hanya diberi tahu bahwa mereka akan berangkat ke luar 
negeri atau ke luar kota untuk bekerja. Dua korban laki-laki yang kami 
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wawancarai pun hanya tahu mereka akan diberangkatkan untuk dipekerjakan 
di kebun kelapa sawit di Kalimantan ataupun di Malaysia. Sedangkan, korban-
korban perempuan hanya diberi tahu area tujuan, yang mana rata-rata adalah 
Malaysia, dengan perkiraan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Sehingga, 
di tempat bekerja, korban tidak memiliki dokumen apapun yang bisa digunakan 
untuk membela diri mereka ketika terjadi permasalahan ataupun kekerasan. 
 
Berkaitan dengan perjanjian kerja, poin ketiga adalah mengenai perpanjangan 
perjanjian kerja secara sepihak. Rata-rata perjanjian kerja di antara pemberi 
kerja dan Pekerja Migran Indonesia berlaku hingga dua tahun, ataupun dibuat 
berdasarkan kesepakatan tertulis di antara dua pihak. Tentu saja perjanjian 
kerja ini dapat diperpanjang, namun harus dengan persetujuan para pihak. Dari 
proses pengumpulan data yang kami lakukan, rata-rata korban pergi bekerja 
selama lebih dari dua tahun. Keluarga mengetahui bahwa perjanjian kerja hanya 
berlaku selama waktu tersebut, namun korban hilang kabar dan tidak bisa 
dikontak sampai beberapa tahun selanjutnya. Menurut para korban yang sudah 
kembali ke Indonesia dan bisa kami wawancarai, mereka dikabarkan bahwa 
perjanjian kerja akan diperpanjang, namun tidak dilibatkan dalam proses 
tersebut. Pun mereka luput dari diskusi mengenai apa-apa saja informasi yang 
akan diubah dalam perjanjian kerja tersebut. Bahkan, dalam satu kasus, seorang 
korban perempuan mengalami perpindahan tempat bekerja selama tiga kali 
dalam rentang waktu delapan tahun. Korban ini awalnya dikirim untuk bekerja 
menjadi asisten rumah tangga, namun ketika kontraknya habis, ia diminta untuk 
menjadi tukang pijat, sebelum akhirnya bekerja di binatu dan kabur untuk 
pulang ke Indonesia. 
 
Perpanjangan perjanjian kerja secara sepihak ini juga menjadi salah satu 
permasalahan utama yang menahan korban sehingga mereka tidak bisa pulang. 
Padahal, secara hukum, perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja seharusnya 
dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang di kantor Perwakilan Republik 
Indonesia di negara tujuan penempatan, dan perjanjian kerja tersebut juga tidak 
dapat diubah tanpa persetujuan para pihak. Kenyataannya, korban seringkali 
tidak dilibatkan dalam proses perubahan perjanjian kerja, apalagi dilakukan di 
hadapan pejabat kantor Perwakilan Republik Indonesia. 

III.2.2 Faktor Ekonomi 

Permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sumba Barat 
Daya tidak luput dari faktor ekonomi yang mendera daerah tersebut. 
Kemiskinan menjadi salah satu alasan yang mendorong korban untuk mencari 
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pekerjaan di luar negeri. Faktor kemiskinan mendorong jutaan orang Indonesia 
melakukan migrasi, domestik maupun internasional yang dipandang sebagai 
sebuah cara memperoleh kehidupan yang baik bagi dirinya dan keluarga. 
Menurut Badan Pusat Statistik, pada 2021, jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 100,420 dengan persentase 
penduduk miskin sejumlah 28,18% (Badan Pusat Statistik, 2021). Secara 
keseluruhan, Provinsi NTT memiliki persentase penduduk miskin sebanyak 
20,99% (Badan Pusat Statistik, 2021). 
 
Perdagangan orang di NTT ataupun di Kabupaten Sumba Barat Daya muncul 
sebagai konsekuensi kemiskinan dan minimnya akses kesejahteraan. 
Ketimpangan dan gejala kemiskinan memunculkan masalah untuk beberapa 
kelompok; perempuan dan anak-anak, yang dituntut untuk memperbaiki 
kondisi ekonomi. Pada kondisi ini, mereka semakin tertekan dan mudah 
terpengaruh oleh resiko kejahatan. Korban-korban yang kami wawancarai pun 
rata-rata berangkat karena alasan kemiskinan. 
 
Korban-korban ini dibayang-bayangi dan diimingi oleh kesuksesan kerabat 
ataupun keluarga yang telah berangkat bekerja terlebih dahulu. Melihat pekerja 
migran lain sudah bisa mengirim uang ke keluarganya, maka korban tergerak 
untuk mengikuti langkah yang sama, meski tidak melihat resiko kejahatannya. 
Bahkan, terkadang keluarga sendiri yang mendorong korban untuk menjadi 
Pekerja Migran Indonesia, ataupun kerabat dekat yang berhubungan dengan 
sindikat yang turut menghasut keluarga dengan iming-iming bantuan finansial. 
Di beberapa kasus, korban pun tertarik untuk pergi bekerja ke luar negeri 
karena pekerja migran yang sudah berangkat terlebih dahulu hanya bercerita 
mengenai hal-hal positif, seperti pekerjaan yang tidak berat, gaji yang besar, 
bisa membeli pakaian yang mahal dan ponsel yang bermerek. Proses 
perekrutan yang non-prosedural maupun kekerasan yang dialami jarang 
disebut. Kemiskinan ini yang menjadi titik lemah korban dan keluarga, sehingga 
sindikat perekrut dapat menggunakan berbagai jenis modus untuk 
mengumpulkan korban. Seperti yang sudah disebutkan di poin sebelumnya, 
keluarga korban biasanya diberikan uang untuk melepas anak mereka.  
 
Berkaitan dengan poin kemiskinan, terdapat permasalahan baru yakni 
ketersediaan lapangan pekerjaan. Jumlah angka populasi penduduk belum 
seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang produktif bagi tenaga 
kerja. Minimnya akses lapangan pekerjaan dan ketersediaan keterampilan 
memberi alternatif pencari kerja untuk bekerja di luar daerah atau di luar negeri. 
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Belum lagi, upah tenaga kerja yang rendah belum bisa memberikan solusi atas 
keterdesakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan rumah tangga. 
Banyak keluarga berpikir untuk lebih baik keluar daerah dan mendapat upah 
yang cukup, walaupun harus menjadi pekerja buruh. Padahal, provinsi NTT 
sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah. Cadangan mineralnya 
meliputi logam mangan, chrome, nikel, tembaga, dan emas. Potensi pangan pun 
juga tersebar hampir di seluruh wilayah. Yang kurang hanyalah optimalisasi 
potensi sumber daya alam tersebut untuk dilakukan bersama penduduk lokal, 
yang mana dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan akses 
ekonomi yang lebih tinggi. 
 
Akses ekonomi merupakan hal yang mendesak, terlebih dalam situasi di mana 
sumber daya manusia mengalami keterbatasan dalam mengelola pendapatan. 
Di Sumba, kemampuan tata kelola rumah tangga masih sangat terbatas, pola 
tata kelola ekonomi pun bersifat konsumtif. Orientasi ekonomi hanya cukup 
untuk makan dan minum, sumber daya alam yang dimiliki kemudian lebih 
banyak terjual untuk kebutuhan sehari-hari, dan adat istiadat. 
 

III.2.3 Faktor Pendidikan 

Kedua poin di atas berkelindan dengan faktor pendidikan, yang turut 
menambah angka tindak pidana perdagangan orang di Provinsi NTT, khususnya 
di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari wawancara yang kami lakukan, 
kebanyakan korban berangkat saat masih di bawah umur, setelah 
menyelesaikan sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Mereka melihat tidak 
ada lapangan kerja untuk lulusan sekolah dasar ataupun menengah yang 
upahnya mencukupi kebutuhan, sehingga bekerja di luar daerah menjadi solusi. 
 
Namun, kurangnya tingkat pendidikan inilah yang menjadi celah bagi 
berkembangnya tindak pidana perdagangan orang. Regulasi ketenagakerjaan 
tidak dipahami dengan baik, sebab orientasi yang utama dari menjadi pekerja 
migran ialah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Pada 2020, 
angka melek huruf penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai 
92.52 persen (Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, 2020), yang mana 
berarti pemahaman terhadap bacaan ataupun tulisan masih rendah, termasuk 
memahami regulasi ketenagakerjaan. Persoalan pendidikan ini juga 
digambarkan oleh indikator rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk NTT. RLS 
penduduk 15 tahun ke atas di NTT sebesar 7,63, di bawah rata-rata RLS secara 
nasional yang selama 8,48 tahun pada 2020. Angka ini menunjukkan bahwa 
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rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) (Dihni, 2021). 
 
Angka tersebut pun diperparah oleh beberapa faktor. Yang pertama, beberapa 
wilayah masih cukup terisolir dibandingkan wilayah lainnya. Di Kabupaten 
Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi cukup terisolir dan pembangunan baru 
dimulai sejak terjadinya pemekaran kabupaten pada tahun 2007 (Yayasan 
Pengembangan Kemanusiaan Donders, 2021). Selanjutnya, menurut 
pendamping korban, orang tua di wilayah Kecamatan Kodi ini cenderung 
merasa cemas bila harus melepas anaknya pergi ke sekolah. Lantaran, angka 
konflik ataupun peperangan antar suku dan keluarga tinggi, berpotensi 
mengancam keselamatan. Faktor kemiskinan dan pendidikan inilah yang 
akhirnya menjadi satu pendorong besar untuk korban menjadi pekerja migran. 
 
Secara aturan, memang tidak ada nomenklatur mengenai minimal tingkat 
pendidikan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Namun, bila mengacu pada 
persyaratan dokumen, terdapat satu persyaratan yaitu sertifikat kompetensi 
kerja yang seharusnya bisa didapatkan dari pendidikan di sekolah ataupun di 
luar sekolah. Kenyataannya, beberapa korban memang menjalani pelatihan 
sebelum bekerja, tetapi hal tersebut dilakukan di luar Sumba, yang mana 
berkontradiksi dengan persiapan dan pengumpulan dokumen yang harusnya 
dilakukan sebelum keberangkatan. Menurut salah satu korban yang kami 
wawancarai, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, ia diminta untuk mengikuti 
pelatihan di Medan. Pelatihan tersebut membuatnya praktik menjadi asisten 
rumah tangga dari satu rumah ke rumah lainnya. Hal ini menunjukkan 
kemungkinan bahwa pelatihan-pelatihan tersebut hanya dijadikan ajang untuk 
mengeksploitasi tenaga korban secara gratis sebelum diberangkatkan ke area 
tujuan, bukan untuk meningkatkan kompetensi kerja mereka. 

III.2.4 Tingkat Kerentanan Tinggi pada Anak dan Perempuan (Perempuan 
dan Anak sebagai Pihak Paling Rentan) 

Munculnya perdagangan orang seringkali terjadi pada kondisi seseorang yang 
rentan, diantaranya yang seringkali menjadi korban adalah perempuan dan 
anak-anak yang dikategorikan pada kondisi yang lemah. Banyaknya kasus 
eksploitasi terhadap perempuan dan anak dikarenakan pada alasan posisi para 
perempuan di keluarga sebagai bukan kepala rumah tangga (dianggap sebagai 
pengurus rumah), sulitnya mencari pekerjaan dan masalah kemiskinan atau 
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ekonomi dijadikan alasan paling utama sehingga perdagangan orang masih 
terus meningkat. 

Kasus-kasus tentang perempuan korban perdagangan orang domestik atau di 
dalam wilayah Indonesia sendiri masih bisa kita dapati di media massa dari 
waktu ke waktu dengan menelan korban perempuan dewasa maupun anak-
anak. Hal ini disinyalir karena perempuan mendominasi pengiriman tenaga kerja 
ke luar negeri. Dinas Tenaga Kerja NTT bahkan menyebutkan bahwa dari 213 
pekerja migran pada tahun 2020, perempuan mendominasi dengan jumlah 
pekerja sebanyak 211 orang, sedangkan 2 orang lainnya adalah pekerja laki-
laki.14 

Perempuan dan anak seringkali menjadi target utama dalam praktik 
perdagangan orang, karena posisi tawar perempuan dan anak yang lebih 
rendah dari laki-laki, diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan, 
ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam struktur 
masyarakat yang patriarkat, serta kekerasan terhadap perempuan membuat 
perempuan dan anak lebih rentan terjebak dalam praktik perdagangan orang.  

Dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan, Pasal 11 angka 1 menyatakan bahwa negara-negara peserta wajib 
membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi 
terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak yang sama atas 
dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya: (a) hak untuk 
bekerja sebagai hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa belum 
terdapat aturan khusus untuk melindungi perempuan dan anak dalam hal 
pekerjaan. Pada umumnya apapun bentuk pekerjaan dari perdagangan manusia 
berujung pada kondisi yang membuat korban semakin rentan, seperti waktu 
kerja yang panjang, upah yang sangat rendah, lingkungan kerja yang sangat 
memprihatinkan, luka fisik, dan trauma yang berkepanjangan.  

Perdagangan orang khususnya anak dan perempuan merupakan praktik paling 
buruk dalam fenomena perdagangan dan melanggar hak asasi perempuan 
sebagai manusia. Tubuh dan seksualitas perempuan diperdagangkan tanpa 
menghargai hak-haknya sebagai manusia.  

 

 
14 “213 Pekerja Migran NTT Dikirim ke Luar Negeri Selama Tahun 2020”, diakses melalui 
https://kupang.tribunnews.com/2022/07/02/213-pekerja-migran-ntt-dikirim-ke-luar-negeri-
selama-tahun-2020?page=all pada 16 Agustus 2022 
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III.2.5 Eksploitasi Manusia dan Stigmatisasi 

 
Dari sejumlah keterangan yang kami dapat, eksploitasi dalam konteks kasus 
perdagangan manusia terjadi dua dalam dua hal, yakni kekerasan mental dan 
kekerasan fisik. Seringkali, korban mengalami kekerasan fisik dan mental tanpa 
disadari pada situasi yang sebenarnya, yakni perdagangan manusia. Dari 
beberapa wawancara yang kami lakukan, terdapat kekerasan fisik bahkan 
mental, di antaranya: 
  
1.     Kekerasan mental terjadi karena kekerasan fisik yang dialami oleh dirinya 
baik dari pasangan atau majikan tempat dia bekerja. Hal tersebut biasanya 
terjadi ketika korban merasa terisolasi dari luar karena tidak dapat 
berhubungan dengan keluarga, teman, kerabat atau relasinya. Hal tersebut 
semakin diperparah dengan tindakan yang dialami oleh dirinya serta 
berdampak pada perendahan martabat kemanusiaan. Pengalaman tersebut 
mengakibatkan perasaan merasa dikucilkan, depresi berat, putus asa, bahkan 
hilang harapan. 
 

“Dia pulang sudah dalam keadaan mental seperti itu. Dapat cerita dia dipukul 
oleh yang dianggap suami, karena kan dikasih hamil kan. Dia cerita, kalau dia 
pukul di kepala. Karena itu ketika dia pulang, dia suka pukul mama, kadang 
dengan parang.” Ungkap keluarga korban berinisial T 

  
  
2.     Kekerasan fisik juga terjadi ketika seseorang bekerja di luar jam kerja, tidak 
diberikan gaji, dan bentuk penganiayaan yang mengakibatkan seseorang 
mengalami luka bahkan cacat fisik dan trauma. Berdasar kejadian yang kerap 
dialami oleh para korban, tidak jarang melahirkan stigmatisasi yang pada 
akhirnya menyasar pada perempuan serta anak yang pernah menjadi korban 
perdagangan manusia. Stigmatisasi juga bisa lahir karena kegagalan para 
korban dalam migrasi mereka. 
  

“Dia pulang dengan tidak membawa apa-apa, benar-benar hanya pakaian yang 
melekat di badan. Satu lembar pun tidak ada yang lain, hanya baju yang dia 
kenakan saat itu.” ungkap keluarga korban berinisial T. 

 
Permasalahan stigmatisasi pasca kepulangan juga semakin rumit karena 
pemerintah belum menghadirkan layanan pendukung dan informasi memadai 
dari instansi pemerintah terkait. Sebagai contoh, dalam kasus yang teradi di 
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Sumba Timur, kekerasan fisik yang dialami T berdampak pada kesehatan 
mental korban. Sayangnya pemerintahan daerah setempat tak memberikan hak 
atas rehabilitasi bagi T dengan dalih bahwa T adalah pekerja migran ilegal. 
Sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi para korban untuk dapat kembali 
berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.  
 

III.2.6 Tiadanya Peran Negara dalam Mencegah TPPO 

 
Permasalahan tindak pidana perdagangan orang di NTT, khususnya di Pulau 
Sumba, lekat dengan lepas tangan yang dilakukan berbagai lapisan entitas di 
pemerintah. Dalam proses perekrutan pekerja migran Indonesia, berbagai 
kementerian dan pemerintah daerah dilibatkan. Namun, pelibatan tersebut 
tidak menyentuh ranah perekrutan pekerja migran non-prosedural, yang 
akhirnya berujung pada perdagangan orang. 
 
Proses Pekerja Migran Indonesia yang tidak prosedural ini akhirnya menihilkan 
perlindungan yang seharusnya menjadi hak korban. Dalam UU Nomor 18 Tahun 
2017, Pekerja Migran Indonesia telah diatur untuk mendapatkan hak untuk 
memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat 
merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. 
Sayangnya, pekerja migran prosedural pun sering kali tidak mendapat hak atas 
perlindungan ini, apalagi yang non-prosedural. 
 
Perlindungan pekerja migran juga termasuk mengenai upah. Dalam aturan 
tersebut, dituliskan bahwa pekerja migran mendapat hak untuk memperoleh 
upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan 
dan/atau kesepakatan negara dan/atau perjanjian kerja. Proses perekrutan 
yang non-prosedural sendiri sudah bermasalah di jumlah upah di perjanjian 
kerja, ataupun absennya perjanjian kerja itu sendiri. Sehingga, permasalahan 
upah yang terhambat pun tidak bisa dibantu oleh pihak yang berwenang. 
 
Hal ini dialami oleh semua narasumber yang kami wawancarai di Kabupaten 
Sumba Barat Daya. Dari awal keberangkatan, mereka tidak mengetahui berapa 
upah yang akan diterima dan apakah upah tersebut sesuai standar yang berlaku 
di Indonesia maupun di negara tujuan. Beberapa korban mengetahui jumlah 
yang seharusnya mereka terima, berkisar di 800-900 Ringgit (dua sampai tiga 
juta rupiah), yang mana di bawah standar upah di Indonesia. Meskipun mereka 
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mengetahui jumlah ini, mereka tetap tidak memegang uang tersebut secara 
langsung sebab atasan ataupun majikan selalu mentransfer upah mereka ke 
agensi perekrut yang akhirnya menahan upah mereka. 
 
Beberapa korban yang beruntung masih dapat mengirimkan uang ke keluarga 
mereka. Namun ini pun tidak dilakukan secara rutin perbulannya, malahan 
mereka hanya mengirimkan uang sekali dan setelahnya hilang kabar selama 
bertahun-tahun. Jumlah uang yang dikirim pun berbeda-beda, tergantung 
jumlah yang diberikan oleh agensi. Dua orang yang kami wawancarai di Desa 
Homba Karipit pun baru menerima upah mereka ketika pulang ke Indonesia, 
itupun tidak secara penuh seperti hitungan yang seharusnya. Mereka dijanjikan 
akan diupah 800-900 Ringgit perbulannya, namun setelah bekerja selama dua 
tahun malah diberikan upah yang hanya menutup durasi kerja mereka selama 
satu tahun saja. 
 
Hal yang sama juga terjadi pada korban laki-laki yang bekerja di perkebunan 
kelapa sawit. Dua korban laki-laki yang kami wawancarai mengaku bahwa upah 
yang dibayarkan sekitar satu juta rupiah, meskipun mereka berdua di dua 
daerah yang berbeda (satu di Kalimantan dan yang lainnya di Sabah Timur, 
Malaysia). Namun, ketentuan pengupahan ini berbeda di tiap daerahnya. 
Korban yang pernah bekerja di Kalimantan bercerita bahwa perusahaan yang 
mempekerjakannya menyediakan berbagai fasilitas, dengan konsekuensi jika 
fasilitas tersebut digunakan, maka upah akan dipotong. Fasilitas ini bahkan 
termasuk dengan pekerja seks komersial dan narkoba, yang mana jika 
digunakan akan menghabiskan upah mereka dan secara tidak langsung 
mengikat untuk bekerja lebih lama lagi. 
 
Pengalaman korban di Sabah Timur lebih berbeda lagi. Nominal upah hanya 
bisa diketahui, tanpa bisa dipegang secara riil. Setiap bulannya ketika sudah 
memasuki waktu untuk menerima gaji, ia hanya diminta untuk menandatangani 
kwitansi dan tidak menerima uang sepeserpun. Hal tersebut berlangsung 
sekitar 6 tahun, sampai pada akhirnya korban ini membunuh atasannya karena 
upah yang tidak pernah diberikan. Ia pun dipenjara selama 8 tahun 10 bulan, 
dan pulang ke Indonesia tanpa membawa uang ataupun hasil pekerjaannya 
selama bertahun-tahun. 
 
Salah satu keluarga korban yang kami wawancarai harus merelakan ibu mereka 
meninggal di Malaysia di tahun 2015. Setelah bekerja dari tahun 2002, sang ibu 
yang bekerja di pabrik tahu tempe mengalami penyakit paru-paru dan akhirnya 
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dipulangkan ke Indonesia tanpa ada uang ataupun harta yang tersisa. Hanya 
ada mayat, pakaian korban semasa hidup, dan beberapa dokumen. Melihat ada 
hal yang tidak beres, keluarga akhirnya melapor ke polisi dan menyerahkan 
dokumen-dokumen tersebut. Tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, yang 
ada hanyalah dokumen yang tidak kembali dan seharusnya bisa dipakai untuk 
advokasi ke pihak berwenang lainnya. 
Para korban tindak pidana perdagangan orang sejatinya juga memiliki hak atas 
rehabilitasi sesuai dengan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rehabilitas ini ada dalam 
beberapa bentuk, baik dalam bentuk rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 
pemulangan, dan reintegrasi sosial. Namun sayangnya, dalam realita di 
lapangan, para korban sama sekali tidak mendapatkan rehabilitas dalam bentuk 
apapun. Sejak kepulangan korban, bahkan pemerintah tidak lagi melakukan 
pengecekan secara berkala terhadap para korban. Hal ini dikuatkan dengan 
pernyataan salah satu keluarga korban praktik perdagangan orang dari Sumba 
Timur. 
 

“Mereka dipulangkan, lalu setelah itu tidak ada lagi, tidak ada pengecekan lagi, 
setelah mereka antar ya sudah, lepas dari situ. Selesai.” ungkap keluarga korban 
berinisial T 
 

Tidak adanya rehabilitasi yang seharusnya menjadi hak korban TPPO 
menggambarkan bahwa Negara semakin mengabaikan hak-hak korban. Hal ini 
juga semakin menegaskan bahwa Negara tidak berpihak pada korban dan 
keluarga korban TPPO. Sejatinya, rehabilitasi ini harus segera dipenuhi karena 
berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan korban dan keluarga korban. 
Rehabilitasi terhadap korban TPPO juga seharusnya menjadi salah satu upaya 
pemerintah untuk meminimalisir stigmatisasi yang bergulir di masyarakat. 
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IV. Dugaan Pelanggaran HAM pada Praktik 
Perdagangan Orang di Sumba 

IV. 1 Hilangnya hak atas rasa aman 

Praktik perdagangan orang yang kian masif sesungguhnya menghilangkan hak 
atas rasa aman yang sudah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi dalam pasal tersebut jelas bahwa 
“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan 
bunyi pasal tersebut, Negara berkewajiban untuk melindungi para pekerja 
migran dari berbagai ancaman maupun tekanan selama bekerja. Namun 
sayangnya, fakta bahwa banyak dari para pekerja migran yang justru 
mendapati berbagai bentuk ancaman bahkan kekerasan di tempat mereka 
bekerja mencerminkan bahwa Negara telah gagal memenuhi hak atas rasa 
aman para pekerja migran.  
 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 4 juga telah menegaskan 
bahwa “tak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; segala bentuk 
perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang”. Senada dengan Undang-
Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28I Ayat 1 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, 
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun”. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kata perdagangan orang, 
tetapi mengatur hak untuk tidak diperbudak berarti berimplikasi pada hak 
untuk tidak diperdagangkan. Sehingga, Negara sebagai pemangku kewajiban, 
memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negara untuk tidak 
diperdagangkan. 
 

IV. 2 Hilangnya jaminan atas pekerjaan yang layak 

Negara menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam 
pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kovenan Hak-Hak 
Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan the International Covenant 
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on Economic, Social, and Cultural Rights juga menekankan soal hak untuk 
bekerja, termasuk hak atas kesempatan untuk memenuhi hidup dengan 
pekerjaan yang bebas dipilih dan diterima, dengan hukum yang dapat 
melindungi hak tersebut. Negara, sebagai pemangku kewajiban, memiliki 
tanggung jawab dalam hak ini untuk menyediakan fasilitas peningkatan 
kemampuan dengan program pelatihan, kebijakan untuk menstabilkan 
pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya, serta perlindungan kebebasan 
dasar yang berkaitan dengan hak tersebut. 
 
ILO juga mengatur beberapa indikator yang menentukan pekerjaan yang layak 
dengan beberapa poin, yaitu: 1) kesempatan kerja; 2) penghasilan yang 
memadai dan pekerjaan yang produktif; 3) waktu kerja yang layak; 4) 
keseimbangan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi; 5) pekerjaan yang 
harus dihapuskan; 6) stabilitas dan keamanan kerja; 7) kesempatan dan 
perlakuan yang sama dalam pekerjaan; 8) lingkungan kerja yang aman; 9) 
jaminan sosial; 10) dialog antara perekrut dan pekerja.15  
 
Dalam praktiknya, tindak pidana perdagangan orang di Pulau Sumba diduga 
banyak menihilkan jaminan atas pekerjaan yang layak. Dengan beberapa faktor 
pendukung seperti kemiskinan, lapangan kerja yang minim,  dan pendidikan 
yang di bawah standar, korban jadi dengan mudah mengambil kesempatan 
kerja apapun yang ditawarkan dengan informasi yang berbasis pada kesaksian 
keluarga atau tetangga saja. Mereka tidak tahu apakah pekerjaan yang akan 
diambil adalah pekerjaan yang layak atau tidak. 
 
Dari berbagai penjelasan dan kasus yang disebutkan di atas, rata-rata korban 
yang kami wawancarai tidak mengalami poin-poin indikator pekerjaan layak 
yang diatur oleh ILO. Mulai dari penghasilan yang tidak memadai atau tidak 
diterima korban, waktu kerja dari pagi buta hingga malam, tidak ada waktu dan 
akses untuk berkomunikasi dengan keluarga, pekerjaan yang mengancam 
keamanan dengan perlakuan kekerasan verbal, fisik, maupun seksual. ketiadaan 
jaminan sosial, hingga dialog yang terbatas di antara korban, perekrut jasa 
(majikan atau atasan di tempat mereka bekerja), dan agen penyalur.  
 
Proses keberangkatan yang ilegal tentu menjadi satu faktor besar yang 
mendukung hilangnya jaminan atas pekerjaan yang layak ini. Namun, bukan 

 
15 International Labour Organization, “Decent work indicators: What makes work decent? And 
how to measure it?”, https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--
en/index.htm.  
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berarti korban memang layak untuk mendapatkan perlakuan buruk karena 
proses yang ilegal. Hal ini justru menunjukkan bahwa negara masih absen dalam 
melakukan intervensi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia, baik yang 
prosedural maupun non-prosedural. Pembiaran yang dilakukan negara 
termanifestasi menjadi pelanggaran HAM, di mana banyak pekerja migran tidak 
mendapat pekerjaan yang layak karena eksploitasi yang dilakukan oleh agen 
penyalur atau perekrut mereka; ketika mereka jadi korban, tidak ada langkah 
penanggulangan ataupun pencegahan supaya tidak ada lagi korban yang 
bertambah. Negara masih belum menertibkan agen penyalur ilegal yang tidak 
terdaftar, ataupun melakukan pengecekan di imigrasi dan berkoordinasi 
dengan imigrasi negara tujuan untuk memastikan calon pekerja bisa dicegah 
untuk masuk ke negara tersebut. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan yang layak 
masih terus mengambang, sebab banyak pekerja migran tidak memilikinya dan 
negara hanya diam saja. 

IV. 3 Hak atas standar pendidikan yang terjangkau 

Dari penjelasan di atas, banyak korban perdagangan orang di Pulau Sumba 
yang tidak mengenyam bangku pendidikan secara penuh, ataupun tidak sama 
sekali. Rata-rata korban diberangkatkan ketika lulus SD atau SMP, tanpa ada 
bekal ilmu yang lebih komprehensif untuk bekerja, maupun bekal untuk di dunia 
kerja. Beberapa dari mereka pun diberikan pelatihan oleh agen, namun bukan 
untuk menjadi salah satu syarat keberangkatan untuk menjadi Pekerja Migran 
Indonesia yaitu sertifikasi, melainkan hanya untuk formalitas atau ajang 
eksploitasi. 
 
Padahal, pendidikan merupakan hak dasar yang kiranya dapat mencegah 
ataupun menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Dalam konstitusi, 
hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia 1945 Pasal 31, di mana setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan, dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayai. Dengan kata lain, pemerintah perlu memastikan bahwa akses 
pendidikan bisa dicapai oleh siapa saja dan di mana saja. 
 
Di beberapa wilayah di Pulau Sumba, beberapa kecamatan cukup terisolir dan 
pembangunan baru dimulai sekitar 10 tahun lalu. Jarak dari rumah menuju 
sekolah yang tidak dekat membuat orang tua cenderung cemas bila harus 
melepas anaknya pergi ke sekolah, karena tingkat kejahatan yang tinggi dengan 
konflik ataupun peperangan antar suku. Jika terus begitu, angka korban 
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perdagangan orang akan terus bertambah karena korban tidak memiliki latar 
belakang pendidikan yang cukup untuk pekerjaan yang layak. Korban-korban 
selanjutnya akan terus memilih untuk bekerja di luar negeri karena terlihat 
begitu instan dan mudah. 
 
Sama halnya dengan pendidikan sebagai salah satu persyaratan untuk bekerja, 
ataupun menjadi Pekerja Migran Indonesia. Calon pekerja migran diharuskan 
memiliki sertifikat kompetensi kerja, yang bisa didapatkan dari pendidikan di 
sekolah ataupun pelatihan dari instansi yang berwenang. Nyatanya, Dinas 
Ketenagakerjaan yang ada di Pulau Sumba pun tidak menyebar ataupun 
menjangkau daerah-daerah yang terisolir, sehingga pelatihan ataupun 
sosialisasi tidak inklusif ke semua kalangan. Padahal, korban paling banyak 
berasal dari daerah yang terisolasi dan membutuhkan banyak intervensi dari 
negara. 

IV. 4 Perampasan Hak-Hak Anak 

Mengingat umumnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah 
perempuan dengan rata-rata berusia kategori anak, maka terdapat dugaan 
bahwa praktik perdagangan orang telah menyalahi Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 
yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
Namun, ketika seorang anak perempuan telah menjadi korban TPPO maka 
patut diduga bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara telah 
melakukan pelanggaran terhadap hak anak, sebab juga telah ditegaskan dalam 
Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, dan negara”. Pasal ini mempertegas bahwa pihak-pihak yang 
disebutkan di dalamnya harus memberikan perlindungan yang maksimal 
terhadap anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. 
 
Praktik perdagangan yang menimpa seorang anak juga pada dasarnya 
menyalahi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Hal ini dapat dilihat pada Pasal 83 UUPA yang secara tegas menyatakan 
“Larangan memperbudak, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau 
untuk dijual”. Anak yang kerap menjadi korban praktik perdagangan orang 
menjadi pihak paling rentan dirampas hak-haknya. Anak diperdagangkan tidak 
hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetappi 
juga bisa mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa maupun 
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perbudakan. Pelaku biasanya melakukan upaya perekrutan, pengangkutan, 
pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak untuk tujuan menjebak, 
menjerumuskan, atau memanfaatkan anak tersebut dalam praktik eksploitasi 
dengan berbagai bentuk kekerasan. 
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V. Kesimpulan dan Rekomendasi 
 
Praktik perdagangan orang sudah berlangsung selama bertahun-tahun di 
Indonesia, dan Provinsi NTT pun menjadi salah satu titik pusat perdagangan 
orang. Salah satu faktor yang melatarbelakangi hal tersebut ialah kemiskinan, 
di mana masyarakat hidup di bawah kebutuhan yang begitu banyak dan 
memaksa mereka untuk mencari uang secara instan. Hal ini pun dimanfaatkan 
oleh sindikat perekrut pekerja migran non-prosedural, yang sering kali 
mengiming-imingi uang dan kesuksesan kepada korban dan keluarga. 
 
Pola terjadinya perdagangan orang di Provinsi NTT, dalam kasus ini di 
Kecamatan Sumba Barat Daya, rata-rata sama. Dari keluarga yang miskin, 
sindikat perekrut membujuk anak-anak mereka untuk diberangkatkan menjadi 
pekerja migran dengan iming-iming uang dan kesuksesan. Bahkan, 
keberangkatan anak tersebut pun sering kali dibayar oleh sindikat, jika diizinkan 
orang tua. Tidak ada dokumen-dokumen resmi, yang ada malah pemalsuan 
nama dan umur untuk mengelabui umur korban yang rata-rata masih tergolong 
anak-anak. Perjanjian kerja pun nihil, dan tidak ada yang bisa menjamin kondisi 
korban di daerah tujuan. Akhirnya, keluarga hilang kontak ataupun korban 
kembali sebagai korban kekerasan. 
 
Pola ini menghadirkan berbagai permasalahan. Yang pertama, nihilnya 
perlindungan resmi untuk para pekerja migran non-prosedural. Mereka tidak 
memiliki dokumen resmi, identitas pun diganti, sehingga sulit untuk keluarga 
ataupun organisasi masyarakat sipil dalam mencari kabar mereka. Belum lagi 
mereka juga tidak punya suara, tidak ada perjanjian kerja yang dapat 
melindungi mereka dan menjadi dasar dari hak-hak mereka sebagai pekerja. 
Akhirnya, yang didapat adalah kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. 
Beberapa mungkin tidak mengalami kekerasan fisik secara langsung, tetapi 
hampir semua korban pasti tidak menerima gaji mereka sesuai dengan yang 
dijanjikan. Resiko deportasi pun muncul, lantaran mereka tidak memegang 
dokumen mereka sendiri. 
 
Korban-korban baru terus berjatuhan meski pola tersebut terus berulang. 
Sebab, ada kemiskinan yang mesti ditanggung, dan tradisi-tradisi adat yang 
perlu dijalankan walau menghabiskan banyak uang. Pemerintah desa juga 
melihat keberangkatan pekerja migran ini sebagai kesempatan untuk 
mengubah kondisi keluarga, sehingga mereka pun dengan mudah memberikan 
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izin untuk warganya, tanpa melihat apakah sudah sesuai dengan syarat yang 
diberlakukan oleh aturan. Padahal, menjadi pekerja migran bukanlah satu-
satunya solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Sumba. Warga dapat 
diberdayakan untuk mengolah hasil alam, yang nantinya akan mendukung 
ekonomi mereka. Ini seharusnya bisa dilakukan untuk mengurangi tendensi 
mencari uang secara instan dengan menjadi pekerja migran. 
Kami merekomendasikan beberapa hal berikut: 

a. Pemerintah pusat dengan berbagai otoritasnya untuk mengawasi 
penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan mengambil 
tindakan untuk penyelenggaraan yang tidak sesuai hukum; 

b. Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki sindikat perekrut 
pekerja migran non-prosedural secara menyeluruh dan imparsial; 

c. Pemerintah daerah untuk mengawasi keberangkatan pekerja migran, 
untuk mencegah keberangkatan yang non-prosedural; 

d. Pemerintah desa untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat 
untuk membangun kemandirian ekonomi. 
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VI. Lampiran 
 
 

Masalah Penyebab Regulasi Muatan Sumber Data Detail 

Area 
Asal 
(Kab. 

Sumba 
Barat 
Daya) 

Area Tujuan 
(merah: 
dugaan) 

Sasaran 
Kebijakan 

Dokumen 
keberangkatan 
yang tidak jelas 
atau dipalsukan 
Keberangkatan 
di bawah umur 
(pemalsuan 
umur dan 
identitas) 

Rendahnya 
pengetahuan 

terkait 
berkas-
berkas 

keberangkat
an 

Tuntutan 
ekonomi, 
akses 
pendidikan 
rendah, 
iming-iming 
uang dari 
sindikat 

Pasal 13 UU 
Nomor 18 

Tahun 2017 
Tentang 

Perlindungan 
Pekerja 
Migran 

Indonesia 
Pasal 5 UU 
Nomor 18 
Tahun 2017 
Tentang 
Perlindungan 
Pekerja 
Migran 
Indonesia 

Untuk dapat 
ditempatkan di luar 

negeri, Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

wajib memiliki 
dokumen yang 

meliputi: a. surat 
keterangan status 
perkawinan, bagi 

yang telah menikah 
melampirkan 

fotokopi buku nikah; 
b. surat keterangan 
izin suami atau istri, 

izin orang 
tua, atau izin wali 

yang diketahui oleh 

Veronika Gadi 

Tidak 
memegang 
dokumen 

keberangkat
an setelah 
sampai di 
Malaysia, 
karena 

ditahan agen 

Desa 
Kabali 
Dana, 

Kecamat
an 

Wewewa 
Barat 

Subangjaya, 
Malaysia 

 

Dorkas 
Konitodatalo 

Keluarga 
tidak 

mengetahui 
adanya 

dokumen 
keberangkat

an 

Malaysia  
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kepala desa atau 
lurah; c. sertifikat 

kompetensi kerja; d. 
surat keterangan 

sehat berdasarkan 
hasil 

pemeriksaan 
kesehatan dan 

psikologi; e. paspor 
yang diterbitkan oleh 

kantor imigrasi 
setempat; f. Visa 

Kerja; g. Perjanjian 
Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia; 
dan h. Perjanjian 

Kerja. 
Setiap Pekerja 
Migran Indonesia 
yang akan bekerja ke 
luar negeri harus 
memenuhi 
persyaratan: berusia 
minimal 18 (delapan 
belas) tahun; 
memiliki kompetensi; 
sehat jasmani dan 
rohani; terdaftar dan 

Sofia Soli Kaka 

Keluarga 
hanya 

mendapat 
salinan surat 

izin dari 
suami, tanpa 

ada 
dokumen 
lainnya 

Desa 
Marokota

, 
Kecamat

an 
Wewewa 

Barat 

 

Rafina Rangga 
Bela 

Baru 
mendapat 

paspor 
setelah 

dipulangkan 
oleh majikan. 

Nama pun 
dipalsukan. 

Desa 
Homba 
Karipit, 

Kecamat
an Kodi 
Utara 

Penang, 
Malaysia 

 

Kristina Kaka Malaysia  

Bartolomeus 
Lata Madu 

Tidak 
memegang 
dokumen 

keberangkat
an apapun 

Desa 
Kalena 
Rongo, 

Kecamat
an Kodi 
Utara 

Sabah Timur, 
Malaysia 

 



 35 

memiliki nomor 
kepesertaan Jaminan 
Sosial; dan memiliki 
dokumen lengkap 
yang dipersyaratkan. 

Tini 

Keluarga 
tidak 

mengetahui 
mengenai 
dokumen 

keberangkat
an 

Desa 
Heikatap
u, Kec. 
Rindi, 

Sumba 
Timur 

Malaysia dan 
Medan 

 

Keberangkatan 
di bawah umur 

(pemalsuan 
umur dan 
identitas) 

Tuntutan 
ekonomi, 

akses 
pendidikan 

rendah, 
iming-iming 

uang dari 
sindikat 

Pasal 5 UU 
Nomor 18 

Tahun 2017 
Tentang 

Perlindungan 
Pekerja 
Migran 

Indonesia 

Setiap Pekerja 
Migran Indonesia 

yang akan bekerja ke 
luar negeri harus 

memenuhi 
persyaratan: berusia 
minimal 18 (delapan 

belas) tahun; 
memiliki kompetensi; 

sehat jasmani dan 
rohani; terdaftar dan 

memiliki nomor 
kepesertaan Jaminan 
Sosial; dan memiliki 
dokumen lengkap 

yang dipersyaratkan. 

Veronika Gadi 

Diberangkat
kan umur 14 

tahun, 
identitas 

dipalsukan 
menjadi 23 

tahun 

Desa 
Kabali 
Dana, 

Kecamat
an 

Wewewa 
Barat 

Subangjaya, 
Malaysia 

 

Dorkas 
Konitodatalo 

Diberangkat
kan umur 15 

tahun 
Malaysia  

Regina Ambu 
Kaka 

Diberangkat
kan ketika 
lulus SMP 

Desa 
Kalena 
Rongo, 

Kecamat
an Kodi 
Utara 

Surabaya  

Bartolomeus 
Lata Madu 

Diberangkat
kan umur 15 

tahun, 
identitas 
diganti 

Sabah Timur, 
Malaysia 
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menjadi 25 
tahun 

Tini 
Diberangkat
kan ketika 

kelas 2 SMP 

Desa 
Heikata
pu, 
Kecama
tan 
Rindi, 
Sumba 
Timur 

Malaysia dan 
Medan 

 

Kontrak/perja
njian kerja 
yang tidak 
jelas (jenis 
pekerjaan, 
lokasi, gaji, 

perusahaan/a
gen perekrut, 
batas kontrak, 

dll) 

Tuntutan 
ekonomi, 
sehingga 
langsung 
percaya 
dengan 

perekrut/sin
dikat 

Pasal 14-16 
UU Nomor 
18 Tahun 

2017 
Tentang 

Perlindunga
n Pekerja 
Migran 

Indonesia 
Pasal 17-18 
UU Nomor 
18 Tahun 
2017 
Tentang 
Perlindunga
n Pekerja 
Migran 
Indonesia 

Pasal 14: Hubungan 
kerja antara 

Pemberi Kerja dan 
Pekerja Migran 

Indonesia 
berdasarkan 

Perjanjian Kerja 
yang mempunyai 
unsur pekerjaan, 

upah, dan perintah. 
Pasal 15: (1) 

Hubungan kerja 
antara Pemberi 

Kerja dan Pekerja 
Migran Indonesia 

terjadi setelah 
Perjanjian Kerja 
sebagaimana 

Veronika Gadi 

Tidak 
mendapat 
kontrak, 

hanya tahu 
akan 

diberangkat
kan ke 

Malaysia 
untuk 

bekerja 

Desa 
Kabali 
Dana, 

Kecamat
an 

Wewewa 
Barat 

Subangjaya, 
Malaysia 

 

Dorkas 
Kanitodatalo 

Tidak 
mendapat 
kontrak, 

hanya tahu 
akan 

diberangkat
kan ke 

Malaysia 
untuk 

bekerja 

Malaysia  
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dimaksud dalam 
Pasal 14 disepakati 

dan 
ditandatangani 
oleh para pihak. 

(2) Perjanjian Kerja 
sebagaimana 

dimaksud pada 
ayat (1) paling 

sedikit meliputi: a. 
nama, profil, dan 
alamat lengkap 

Pemberi Kerja; b. 
nama dan alamat 
lengkap Pekerja 

Migran Indonesia; 
c. jabatan atau 
jenis pekerjaan 
Pekerja Migran 

Indonesia; d. hak 
dan kewajiban 
para pihak; e. 

kondisi dan syarat 
kerja yang meliputi 

jam kerja, upah 
dan tata cara 

pembayaran, hak 

Sofia Soli Kaka 

Hanya ada 
surat izin 

yang 
bertuliskan 

nama 
perusahaan 
dan jangka 

waktu 
kontrak 

Desa 
Marokota

, 
Kecamat

an 
Wewewa 

Barat 

 

Rafina Rangga 
Bela 

Tidak 
mendapat 
kontrak, 

hanya tahu 
akan 

diberangkat
kan ke 

Malaysia 
untuk 

bekerja 

Desa 
Homba 
Karipit, 

Kecamat
an Kodi 
Utara 

Penang, 
Malaysia 

 

Kristina Kaka 

Tidak 
mendapat 
kontrak, 

hanya tahu 
akan 

diberangkat
kan ke 

Malaysia 
untuk 

bekerja 

Malaysia  



 38 

cuti dan waktu 
istirahat, serta 
fasilitas dan 

Jaminan Sosial 
dan/atau asuransi; 

f. jangka waktu 
Perjanjian Kerja; 
dan g. jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 

Pekerja Migran 
Indonesia selama 

bekerja. (3) 
Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 

standar Perjanjian 
Kerja, 

penandatanganan, 
dan verilikasi 
diatur dengan 

Peraturan Kepala 
Badan. Pasal 16: 
Jangka waktu 

Perjanjian Kerja 
sebagaimana 

dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) 

huruf f dibuat 
berdasarkan 

Rufinus 
Radawa 

Tidak 
mendapat 
kontrak, 

hanya tahu 
akan 

diberangkat
kan ke 

Kalimantan 
untuk 

dipekerjakan 
di kebun 

kelapa sawit 

Kalimantan  

Regina Ambu 
Kaka 

Tidak 
mendapat 
kontrak, 

hanya tahu 
akan 

diberangkat
kan ke luar 

kota 
(dugaan: 

Surabaya) 

Desa 
Kalena 
Rongo, 

Kecamat
an Kodi 
Utara 

Surabaya  

Kristina Rato 
Deghu 

Tidak 
mendapat 
kontrak, 

hanya tahu 
akan 

diberangkat
kan ke luar 

kota 
(dugaan: 

Bali  
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kesepakatan 
tertulis antara 
Pekerja Migran 
Indonesia dan 
Pemberi Kerja 

serta dapat 
diperpanjang. 

Pasal 17: 
Perpanjangan jangka 
waktu Perjanjian 
Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 16 dilakukan di 
hadapan pejabat 
yang berwenang di 
kantor Perwakilan 
Republik Indonesia 
di negara tujuan 
penempatan. 
Pasal 18: Perjanjian 
Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 15 tidak dapat 
diubah tanpa 
persetujuan para 
pihak. 

Bali) 

Bartolomeus 
Lata Madu 

Tidak 
mendapat 
kontrak, 

hanya tahu 
akan 

dipekerjakan 
untuk kebun 
kelapa sawit 
di Malaysia 

Sabah Timur, 
Malaysia 

 

Tini 

Tidak ada 
kontrak 

kerja, karena 
keluarga 

tidak pernah 
mengetahui

nya 

Desa 
Heikata
pu, Kec. 
Rindi, 
Sumba 
Timur 

Malaysia dan 
Medan 

 

Perpanjangan 
kontrak secara 

sepihak 

Ketidaktahua
n korban 
terhadap 
hak-hak 
pekerja 

Pasal 17-18 
UU Nomor 
18 Tahun 

2017 
Tentang 

Pasal 17: 
Perpanjangan jangka 

waktu Perjanjian 
Kerja sebagaimana 

dimaksud dalam 
Pasal 16 dilakukan di 

Diduga semua korban, karena lebih dari 2 tahun di 
daerah tujuan 
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Perlindunga
n Pekerja 
Migran 

Indonesia 

hadapan pejabat 
yang berwenang di 
kantor Perwakilan 
Republik Indonesia 

di negara tujuan 
penempatan. 

Pasal 18: Perjanjian 
Kerja sebagaimana 

dimaksud dalam 
Pasal 15 tidak dapat 

diubah tanpa 
persetujuan para 

pihak. 

 

Keluarga tidak 
mendapat 
kabar dari 

korban selama 
bertahun-tahun 

Pembatasan 
akses 

telepon atau 
alat 

komunikasi 
oleh 

agen/majika
n/atasan di 

tempat 
bekerja di 

daerah 
tujuan 

Pasal 6 Ayat 
3 UU Nomor 

18 Tahun 
2017 Tentang 
Perlindungan 

Pekerja 
Migran 

Indonesia 

Setiap Keluarga 
Pekerja Migran 

Indonesia memiliki 
hak: a. memperoleh 
informasi mengenai 

kondisi, masalah, dan 
kepulangan Pekerja 
Migran Indonesia; b. 
menerima seluruh 

harta benda Pekerja 
Migran Indonesia 

yang meninggal di 
luar negeri; c. 

memperoleh salinan 
dokumen dan 

Perjanjian Kerja 
Calon Pekerja Migran 
Indonesia dan/atau 

Pekerja Migran 

Veronika Gadi 

Empat tahun 
hilang kabar, 
setelahnya 
bertukar 
kabar di 

Facebook 
dan hilang 
kabar lagi 
sebelum 

kembali ke 
Indonesia 

Desa 
Kabali 
Dana, 

Kecamat
an 

Wewewa 
Barat 

Subangjaya, 
Malaysia 

 

Tini 

Tidak rutin 
memberikan 

kabar. 
Sempat 

menghilang 
tidak 

memberikan 
kabar. Lalu 

Desa 
Heikatap
u, Kec. 
Rindi, 

Sumba 
Timur 

Malaysia dan 
Medan 
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Indonesia; dan d. 
memperoleh akses 

berkomunikasi. 

terpantau 
kabar 

sementara 
melalui 

facebook 
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