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Data Perdagangan Orang November 2014 

“Apakah Polri berani mengambil jalan lurus dalam membongkar mafia perdagangan orang?” Pertanyaan itu merupakan 

pertanyaan untuk Kapolri maupun aparat di bawahnya. Urusan perdagangan orang (human trafficking) yang 

merupakan bagian dari kejahatan sistematis (organized crime) namun ditangani dengan cara konvensional membuat 

terasa sekali Polri minimnya kapasitas maupun prioritas berhadapan dengan pola kriminal kontemporer yang makin 

cair. 

Upaya pencegahan di NTT dengan tindak hukum maksimal merupakan bagian dari memutus rantai kriminal yang lebih 

panjang. Contoh kasus yang menimpa para pekerja rumah tangga di Medan namun tidak ditangani dengan serius 

menunjukan pentingnya sikap tegas dan jernih.  DPO Bulan November menunjukan bahwa semakin jauh rantai 

perdagangan orang itu dibiarkan, semakin sulit korban dibela. Tak jarang korban jadi gelandangan. DPO Bulan ini 

menemukan bukti gelandangan  

DPO (Data Perdagangan Orang) IRGSC merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan. DPO adalah publikasi regular 
yang berisikan ringkasan berita di tiga media harian utama di NTT yakni Pos Kupang (PK), Timor Express (TE) dan Victory 
News (VN) sebagai referensi utama, yang memuat persoalan seputar migrasi tenaga kerja, khususnya yang terkait 
dengan perdagangan orang (human trafficking) baik di lingkup domestik maupun internasional. Selain tiga media di 
atas, DPO IRGSC juga menggunakan berita on line lain sebagai alat verifikasi.  Satu dekade pasca kasus Nirmala Bonat 
terbukti penanganan buruh migran tidak semakin baik, sebaliknya semakin diterlantarkan di kampung halaman sendiri, 
oleh berbagai institusi pemerintah, maupun para pelaku dari sektor privat (PPTKIS maupun para PL (Petugas Lapangan))                                                              
 

Penerbitan DPO IRGSC adalah bagian dari pengembangan NTT Studies oleh IRGSC (Institute of Resource 
Governance and Social Change). Peneliti: Arif Rahman, Juwita Boboy, Randy Banunaek, Ragil Supriyanto Samid, 
Gregorius Aviero, Rosna Bernadetha, Yadi Diaz, John Petrus Talan, Joseph Robert, Indra Yohanes Kiling Koordinator: 
D.Elcid Li. Riset ini merupakan bagian dari ‘riset aksi’ yang dilakukan IRGSC dalam Ampera (Aliansi Menolak 
Perdagangan Orang) yang melibatkan berbagai elemen seperti: JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), PIAR 
(Pusat Informasi Advokasi Rakyat), Rumah Perempuan, JRUK (Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan) maupun 
secara individual. 
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Daftar Singkatan 
AKAD    : Antar Kerja Antar Daerah  

AKBP   : Ajun Komisaris Besar Polisi 

BAP   : Berita Acara Pemeriksaan  

BIMTEK   : Bimbingan Teknis   

BLK-LN   : Balai Latihan Kerja Luar Negeri 

BNP2TKI   : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

BRIGJENPOL  : Brigadir Jendral polisi 

BRIGPOL   : Brigadir polisi 

DPR RI   : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

DPRD   : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

JPU   : Jaksa Penuntut Umum 

KAPOLDA  : Kepala Kepolisian Daerah 

KAPOLRES  : Kepala Kepolisian Resor  

KEJARI   : Kejaksaan Negeri  

KP3   : Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan     

KOMNAS HAM : Komisi nasional Hak Asasi Manusia 

MABES POLRI  : Markas besar Polisi Republik Indonesia    

MAPOLDA  : Markas Kepolisan Daerah       

NAKERTRANS  : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

PEMKOT  : Pemerintah Kota         

PEMPROV  : Pemerintah Provinsi        

PANSUS  : Panitia Khusus  

PENCAKER  : Pencari tenaga kerja        

POLRESTA  : Kepolisian Resor Kota 
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PJTKI   : Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia      

PPTKIS   : Perusahaan Panyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta    

SPKT   : Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu     

SATGAS  : Satuan Tugas  

SERTIJAB  : Serah Terima Jabatan  

TATIB   : Tata Tertib          

TIPIDUM  : Tindak Pidana Umum  

TKI   : Tenaga Kerja Indonesia        

TKP   : Tempat Kejadian Perkara   
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Ringkasan Berita November 2014 

 

Tidak seperti harapan banyak pihak yang menanti tindak lanjut laporan Rudy Soik terhadap atasannya terhadap dugaan keterlibatan 

dalam sindikat perdagangan orang di NTT, di Bulan November Rudy Soik mendapatkan ‘serangan balik’ setelah tampil bersaksi di 

Mata Najwa. Kecepatan polisi memeriksa ‘anak buah’ jauh lebih cepat daripada ketika ‘anak buah’ mengadukan ‘Direskrimsus Polda 

NTT’ yang diduga terlibat melindungi PT.Melindo Mitra Perkasa.  

DPO IRGSC Edisi November 2014 memuat 79 berita terkait perdagangan orang. Setelah sepi dari pemberitaan pada bulan Oktober 

2014, Rudy Soik kembali menjadi topik hangat pada pemberitaan media massa di bulan November 2014. Dimulai dari pemberitaan 

PK pada 8 November 2014 (No.13, No.14) yakni mengenai kisah Rudy Soik yang dipolisikan oleh laporan Ismail Paty Sanga, Rudy Soik 

praktis menjadi sorotan publik sepanjang bulan November 2014. 

Kurang dari dua minggu Rudy Soik sudah diadili karena tindak penganiayaan dalam investigasi trafficking, sedangkan dugaan 

keterlibatan Kombes M. Slmaet sudah ‘menggantung’ selama kurang lebih 4 bulan. Kenapa hukum hanya tajam ke bawah dan 

tumpul ke atas dalam institusi kepolisian? Kompolnas pun protes atas ketidakwajaran ini. 

Sejak Rudy Soik dilaporkan Ismail Paty karena menganiaya dirinya, kasus Rudy Soik dengan sangat cepat diproses secara hukum jika 

dibandingkan dengan laporan dia sendiri terhadap atasannya.Kurang dari 2 minggu, berkas perkara Rudy Soik telah dinyatakan 

lengkap dan dia pun dijebloskan dalam tahanan Mapolda NTT (No. 36, No.37). Bahkan dalam proses hukum yang dijalaninya, Rudy 

Soik sempat menjalani sebuah konferensi pers pada tanggal 11 November 2014 untuk memberikan klarifikasi bahwa kasus yang 

dilaporkannya dua bulan silam, tidak bisa dibuktikan dalam proses penyidikan (No. 22), tetapi ia mengaku berada dalam tekanan 

ketika mengeluarkan pernyataan ini. Seruan Rudy Soik di bawah ini diteriakkannya saat digiring untuk ditetapkan sebagai tersangka 

kasus penganiayaan terhadap Ismail Paty Sanga, yang menurut Rudy mennyembunyikan Tony Seran pelaku pemalsuan identitas.  

 

  
“Nanti ada saatnya saya bicara. Kemarin Selasa (11 November 2014) konferensi pers itu saya ditekan.” 

Rudy Soik, Brigadir Polisi, no. 24    
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Tindakan tanpa prioritas yang dilakukan Polda NTT membuat dukungan terhadap Rudy Soik semakin meluas, dan upaya 

pemberantasan trafficking datang dari segala penjuru, baik dari dalam NTT sendiri sampai ke skala nasional. Kritik keras juga datang 

dari Kompolnas, tetapi Polda NTT masih belum berani mengambil jalan lurus. 

Entah itu dukungan langsung ke pribadi Rudy Soik seperti yang dilakukan Komisi III DPR RI (No. 74) atau dukungan dalam mencabut 

sumber-sumber masalah perdagangan orang seperti inspeksi mendadak Menteri Ketenagakerjaan ke PT. Malindo Mitra Perkasa (No. 

55), aksi untuk memberangus perdagangan orang terus berlanjut. Disuguhi rentetan aksi dan reaksi terkait perdagangan orang yang 

mencuat pada November 2014, publik pemerhati kasus perdagangan seolah tidak mau tertipu dengan tindakan kriminal yang 

dilakukan Rudy Soik. Mata masyarakat tetap tertuju terhadap kasus yang utama, upaya pembongkaran sindikat kriminal penjual 

orang di NTT dan Indonesia. Apakah Polri berani mengambil jalan lurus? Ini masih tanda tanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Bareskrim menyatakan NTT bukan lagi nomor enam dalam kasus 

penjualan manusia. NTT sudah naik rangking menjadi urutan pertama dalam 

perdagangan orang di Indonesia. Saya komit dengan jajaran 

dalam mengungkap berbagai kasus perdagangan orang hingga ke 

jaringannya.  

Endang Sunjaya, Kapolda NTT 
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Pernyataan Kapolda maupun biro Paminal Mabes Polri di bawah ini menunjukkan ‘ketidaksesuaian’. Di satu sisi ada keinginan untuk 

mengubah institusi, di sisi lain responsnya terlalu standar. Ulasan yang dibawa hanya sekedar masalah prosedur administratif, dan 

tidak menjangkau susbtansi polisi.  

 

 

 

 

 

 

 

Reaksi Berbagai Pihak terhadap Penahanan Rudy Soik 

 

Setelah melaporkan atasannya untuk dipolisikan, Brigpol Rudy Soik ganti dilaporkan oleh, Ismail Paty Sanga yang mengaku dianiaya 

saat dirinya diinterogasi oleh Rudy Soik terkait keberadaan Tony Seran, yang diduga pelaku pemalsuan identitas. Kasus ini spontan 

memancing respons dari berbagai pihak baik individu maupun institusi pada sepanjang November 2014, antara lain: 

1. Forum Anti Kekerasan (No. 21) NTT 

a. Ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Anti Kekerasan (FAK) NTT melakukan unjuk rasa pada 12 November 2014 

untuk mendesak Kapolda NTT agar segera menahan Brigpol Rudy Soik yang memukul Ismail Paty Sanga pada tanggal 29 

Oktober 2014. Merespon hal ini Polda NTT melalui Kabid Humas menyatakan Kapolda NTT tidak tebang pilih dalam 

menegakkan hukum karena Rudy Soik sedang diproses sesuai prosedur hukum. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan provos, ditemukan ketidak profesionalan yang dilakukan oleh tim Satgas 

trafficking yang dipimpin AKBP Tedja dan itu termasuk salah satu anggot timnya adalah Rudy Soik, baik 

dalam proses penyidikan atau di luar penyidikan kasus. Ada perilaku-perilaku yang kurang baik, baik itu 

disiplin dan etik. Rudy Soik dengan tim ini (Satgas-red) pergi ke luar negeri, tanpa ijin Kapolri. Dengan 

ketua timnya menemui pelaku usaha atau pebisnis TKI di Malaysia 

Kompol Stefanus, Anggota Biro Paminal Mabes Polri (No.48) 
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b. Forum yang belum pernah terdengar sebelumnya ini diduga merupakan forum dadakan demi menyuarakan aspirasi 

keluarga. Bertindak cepat setelah pelaporan kasus yang dilakukan pada 7 November 2014, demo FAK ini seolah-olah 

legitimasi bahwa pemolisian Rudy Soik didukung oleh masyarakat. Apakah masyarakat lebih menginginkan seorang yang 

berani bertindak memberantas perdagangan orang untuk ditahan karena menggunakan kekerasan (yang diduga 

rekayasa) dalam menjalankan tugasnya? Respon terhadap hal ini diungkapkan oleh pihak lain dalam lanjutan analisis ini. 

2. Polda NTT 

i. Dalam konferensi pers yang dilakukan di Polres Kupang Kota pada 11 November 2014, Rudy Soik memberikan konfirmasi 

bahwa kasus yang dilaporkannya dua bulan lalu tidak dapat dibuktikan dalam penyidikan (No. 22). Pernyataan Rudy ini 

diduga merupakan bagian dari upaya ‘pembersihan’ nama baik oleh Polda NTT karena setelah konferensi tersebut, Rudy 

Soik mengaku dia ditekan untuk melakukan klarifikasi tersebut (No. 24). 

ii. Setelah diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTT, Rudy ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tersebut (No. 

25). Rudy dijerat dengan pasal 352 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Tercatat pula pada tanggal 12 

November 2014, Polda NTT melalui Kabid Humas, AKBP Agus Santosa mengatakan bahwa Brigpol Rudy tidak ditahan 

dengan pertimbangan kooperatif, tidak akan melarikan diri dan akan segera menghadapi gugatan praperadilan. 

iii. Seakan merespon terhadap dugaan publik bahwa kasus Rudy Soik hanyalah rekayasa Polda NTT untuk membungkam 

Rudy Soik, Kabid Humas Polda NTT AKBP Agus Santosa menyatakan pada 14 November 2014 bahwa tidak ada rekayasa 

terhadap proses hukum Rudy Soik karena dilakukan berdasarkan fakta hukum yang terjadi (No. 29). Sementara proses 

penyidikan kasus yang dilaporkan Rudy Soik sendiri masih dalam proses pengembangan kasus dan penyidikan demi 

mendapatkan fakta dan bukti yang kuat. Pernyataan ini berbeda dengan klarifikasi yang diungkapkan Rudy Soik (No. 22) 

bahwa kasus yang dilaporkannya tidak dapat dibuktikan. Inkonsistensi pernyataan tersebut semakin menimbulkan 

pertanyaan besar terhadap kinerja Polda NTT dalam menangani kasus yang dilaporkan Rudy Soik. 

iv. Kapolda NTT, Brigjen Endang Sunjaya memberikan pernyataan bahwa Rudy Soik mengaku memukul Ismail pada 17 

November 2014 (No. 33). Kapolda mengaku tidak tinggal diam dalam menangani proses hukum terhadap Rudy Soik 

sampai turun tangan sendiri dalam memanggil dokter yang melakukan visum. Antusias Kapolda NTT terhadap 

menindaklanjuti kasus Rudy Soik sesungguhnya sangat diharapkan muncul pula pada penanganan laporan Rudy Soik dua 

bulan yang lalu. Pernyataan Kapolda sendiri masih perlu diklarifikasi ke Rudy Soik langsung mengenai kebenarannya. 
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v. Tim penyidik Ditreskrimum Polda NTT segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejati 

NTT (No. 36). 

vi.  Setelah berkas perkara lengkap (P-21) Rudy Soik telah dijebloskan ke dalam tahanan Mapolda NTT (No. 37). 

vii. Jumpa pers di Markas Polda NTT memberikan informasi bahwa Rudy Soik dicopot dari anggota satgas perdagangan 

manusia bentukan Kapolda NTT karena ditemukan terlibat dalam mafia penjualan manusia NTT (No. 52). Wakapolda yang 

memberikan keterangan juga menyatakan bahwa sampai 25 November baru Rudy Soik seorang anggota satgas yang 

ditemukan terlibat dalam mafia perdagangan orang. Jumpa pers ini semakin mengarahkan opini publik bahwa Rudy Soik 

adalah seorang yang korup dan penjahat sesungguhnya dan mengaburkan proses investigasi terhadap mafia besar 

perdagangan orang yang pernah diungkap Rudy. 

3. Sarah Lery Mboeik, mantan anggota DPD RI (No. 27) 

a. Lery berujar bahwa ada indikasi Rudy Soik dibungkam agar tak lagi mengungkap fakta terkait mafia perdagangan orang 

yang diduga melibatkan perwira Polda NTT. Rudy diposisikan sebagai orang yang bermasalah sedangkan Polda NTT 

sendiri adalah institusi yang bersih. Lery mendorong agar semua pihak mencari tahu siapa aktor dibalik pemolisian Rudy 

Soik. 

4. Forum Pemuda Penggerak Kebenaran dan Keadilan (Formadda) NTT (No. 28) 

a. Koordinator Formadda NTT, Pater Kristo Tara OFM menduga Rudy Soik menjadi korban kriminalisasi jaringan mafia 

perdagangan manusia. Pater Kristo juga mendesak polisi untuk membebaskan Brigpol Rudy Soik dari tindakan tersebut 

dan Kapolda NTT didesak untuk membersihkan mafia perdagangan orang di tubuh Polda NTT. Komisi III DPR RI juga 

diminta untuk turun tangan. Formadda NTT juga tengah berupaya untuk memberi bantuan hukum kepada Rudy Soik. 

b. Reaksi Formadda NTT diperoleh dari menghubungkan kasus pemolisian Rudy Soik dengan pelaporan Rudy Soik untuk 

membongkar mafia TKI ilegal. Jika dinalar, memang sulit untuk menutup mata terhadap dugaan tersebut. Reaksi 

Formadda ini senada dengan ungkapan dari Sarah Lery Mboeik pada pembahasan sebelumnya.  

5. Kejati dan Kejari NTT 

a. Ketika dikonfirmasi TE, Ridwan Angsar, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT mengatakan Kejati siap menerima pelimpahan 

perkara Rudy Soik dari Polda NTT (No. 36). 

b. 24 November 2014, Rudy Soik ditahan di Rutan Klas II B Kupang setelah Direskrimum melakukan penyerahan tahap dua 

ke Kejati NTT (No. 47) 
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6. Komisi Kepolisian Nasional 

a. Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrachman menganggap penahanan Rudy Soik tidak wajar dan tidak perlu (No. 38). 

Kesan yang ditangkap adalah polisi kebakaran jenggot setelah Rudi menjadi narasumber acara Mata Najwa. Polda NTT 

dinilai tegas sekali dengan langsung menahan Rudy Soik atas tuduhan penganiayaan. Padahal ada banyak laporan terkait 

polisi yang menganiaya tersangka namun tidak ada tindak lanjutnya. Hamidah melanjutkan bahwa polisi masih belum 

siap untuk dikritik. 

b. Jika dikaitkan dengan pernyataan Kapolda pada media (no. 33), sangat nampak kecenderungan institusi Polda NTT untuk 

menjebloskan Rudy Soik ke dalam penjara. Hal ini mendukung pernyataan Hamidah di atas. Sebagai lembaga kepolisian 

yang berpengaruh terhadap kinerja Polri secara keseluruhan, pernyataan ini harusnya mampu ‘mengganggu’ Kapolda NTT 

yang seolah condong terhadap kepentingan tertentu dalam badan Polda NTT. 

7. Wellinda Juliatni Wonlele (No. 44), istri Rudy Soik 

a. Seakan menyerah bahwa Rudy Soik tidak akan mendapat keadilan dari Polda NTT, Wellinda istri dari Rudy memilih 

berharap pada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Sutarman untuk memberikan keadilan bagi suaminya dan 

dalam membongkar mafia perdagangan manusia.   

8. Polri 

a. Anggota Biro Paminal Mabes Polri yang hadir dalam diskusi yang diadakan Ormas Save NTT pada 24 November 2014 

mengatakan bahwa berdasar pemeriksaan provos, seluruh anggota Satgas Trafficking NTT termasuk Rudy Soik diduga 

terlibat dengan mafia trafficking.   

b. Wakapolda NTT mengatakan pada media pada 25 November 2014 (No. 53) bahwa Tim Propam Mabes Polri telah 

memeriksa Polda NTT terkait laporan Rudy Soik.  

9. Romo Leo Mali, pendiri J-RUK (Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan) 

a. Romo Leo Mali menilai tuduhan penganiayaan yang ditujukan ke Rudy Soik sebagai upaya pengalihan. Hal ini karena 

kasus tersebut sangat berdekatan waktunya dengan kasus yang lebih besar yakni pembongkaran sindikat manusia (No. 

50). 

10. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (No. 51) 
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a. Petrus Selestinus selaku koordinator tim menilai Polda NTT terlalu ceroboh dan terlalu cepat menahan Rudy Soik dalam 

kasus penganiayaan yang dituduhkan. Rudy harusnya diperiksa oleh Propam atau Irwasda kerena dugaan tindak pindana 

yang dilakukan Rudy adalah dalam rangka menjalankan tugas lain yang lebih besar.  

11. DPRD NTT 

a. Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo mengingatkan bahwa penahanan Rudy Soik tidak boleh mengaburkan proses 

investigasi kasus perdagangan orang yang dianggapnya hampir menyentuh gembong mafia (No. 53). 

12. Luis Balun, pengacara/advokat (No. 54) 

a. Luis Balun mengatakan kasus penahanan Rudy Soik jangan sampai menghilangkan kasus perdagangan orang yang diusut 

Rudy Soik. Kasus Rudy juga merupakan terobosan terkait begitu cepatnya berkas Rudy dilengkapi dan diserahkan ke 

penuntut umum. 

b. Pernyataan berbau sindiran dari Luis menekankan betapa anehnya kemajuan kinerja pemrosesan hukum Polda NTT 

terkait kasus Rudy Soik. Apakah perbaikan kinerja ini menandakan kemajuan institusi dalam bekerja atau kebusukan 

institusi dalam menyembunyikan kejahatannya?  

13. DPR RI (No. 68, No. 74, No. 77, No. 78, No. 79) 

a. Komisi III DPR RI datang ke Kupang untuk meminta keterangan dari Kapolda NTT dan Kepala Kejati NTT mengenai kasus 

Rudy Soik. Anggota Komisi Martin Hutabarat mengatakan bahwa penyidikan terhadap laporan Rudy tidak boleh berhenti 

atau menyimpang dari fakta di lapangan. Rombongan juga menyempatkan untuk bertemu Rudy Soik di Rutan Kelas II B 

Kupang. 

b. Salah seorang anggota tim Komisi III yakni Ruhut Sitompul mengatakan bahwa DPR RI akan membahas mengenai 

pembentukan panitia kerja dewan demi membantu menuntaskan permasalahan perdagangan orang. 

c. Himbauan yang datang dari Komisi III DPR RI semakin mempertegas dukungan publik terhadap pengusutan kasus yang 

diangkat oleh Rudy Soik. Tindak lanjut dari kepolisian sangat menentukan kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat di 

masa depan. 
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Daftar Perusahaan/Individu yang Perlu Diawasi atau Dihukum 

 

Berdasarkan pemberitaan pada bulan November 2014, berikut ini daftar perusahaan yang perlu mendapatkan pengawasan maupun 

dihukum: 

1. PT.  atau Yayasan Paulisa Sukses Mandiri (No. 1) 
a. Profil Perusahaan:  

i. Alamat: Jl. Sei Kera No. 165 Medan  

ii. Direktur utama: Paul Mei Anton 
b. Pelanggaran:  

i. Majikan Menganiaya Epri Ema Lena TKW dari Kab. Kupang. 
c. Korban: Epri Ema Lena (20), asal Desa Natau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang 
d. Situasi: Lena telah dianiaya selama beberapa bulan terakhir dan dua minggu sebelum 30 Oktober 2014, Lena berhasil 

melarikan diri dan ditampung warga Medan di Lingkungan 6, Kecamatan Polonia, Medan. Saat ini Lena ingin pulang ke 
NTT namun tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya sampai NTT.1  

e. Wilayah Hukum: Polda Sumut. 
f. Catatan (i):  

1. Ini merupakan kasus ketiga, atau korban keempat dalam tahun 2014 yang diberangkatkan oleh 
PT.Paulisa Sukses Mandiri ke Medan. Di Kupang PT.Paulisa Sukses Mandiri dipimpin oleh Direktrisnya 
Helena Pakpahan. Dua korban pertama, adalah Maria Fatimah, dan Sutri Bani yang dikirim dan bekerja 
di Jl.Brigjen Katamso No.70 Medan, Sumatra Utara, yang terbongkar karena kematian dua korban 
lainnya Marni Baun dan Rista Botha. Di Kupang, NTT, pengirim para tenaga kerja yang direkrut dari 
Timor Barat untuk bekerja pada Mohar sudah dijatuhi hukuman 7 tahun, sementara PT.Paulisa yang 
merekrut dua orang lainnya, dibiarkan saja oleh Polda NTT.  

2. Korban ketiga adalah Afri Emilena (20), warga Oepura, Kupang NTT, yang disiksa oleh majikannya, dan 

                                                           
1
 http://kupang.tribunnews.com/2014/11/02/paut-hari-senin-saya-urus-pemulangan-tkw-asal-fatuleu   [Diakses 17 Desember 2014] 

http://kupang.tribunnews.com/2014/11/02/paut-hari-senin-saya-urus-pemulangan-tkw-asal-fatuleu
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gajinya selama 2 tahun tidak dibayar.2  
3. Korban Kelima, Hanis Pabu (18) dari Kupang, NTT. Dari CTKI jadi gelandangan di Medan. Ia direkrut saat 

berusia 12 tahun. Saat ini menjadi gelandangan di Medan.3 Ia diketahui setiap malam tidur di emperan 
perempatan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Pertempuran di kawasan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan 
Barat. 

g. Catatan (ii):  
1. Bulan Agustus 2013: berdasarkan penelusuran on line seorang pekerja rumah tangga bernama Yanti 

(19), yang disebutkan berasal dari Polis, NTB menyatakan dikurung oleh majikannya Vina karena 
dituduh mencuri uang, dan ia berupaya melompat dari lantai 2. Yanti mengaku belum dibayar gajinya 
selama 6 bulan.4 Gaji diserahkan oleh majikan kepada PT.Paulisa Sukses Mandiri.  

2.  Bulan Juli 2013: dua orang pembantu rumah tangga bernama Fitria Ningsih (19) asal Desa Kebun 
Agung Dusun Teduk Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Surabaya dan Sipora Sanam (23) asal 
Desa Niun Baun Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku 
mereka disiksa, ditelanjangi dan payudaranya dicubit setiap hari.5  

a. Kasus ini ditangani oleh: AKP Haryani, Polresta Medan 
b. Tempat Kejadian Perkara: Jl.Yos Rizal No.58 Kota Medan 
c. Pelaku: Popo alias Netty, suaminya bernama Iskandar  
d. Kejahatan: Fitria bekerja selama 15 bulan direkrut oleh Yayasan di Surabaya, dan Sipora Sanam 

bekerja 10 bulan direkrut PT.Paulisa Sukses Mandiri. Keduanya sama sekali belum digaji. Kedua 
PRT bekerja selama 24 jam, tidur di lantai, dan makan satu kali sehari. Padahal dalam kontrak 
tertulis, gaji disepakati 1 juta per bulan.6  

 
2. Yim Pek Ha (No. 2, No. 3, No. 4) (lanjutan kasus penganiayaan Nirmala Bonat) 

a. Pelaku: Yim Pek Ha 
b. Pelanggaran: menganiaya TKW 

                                                           
2
 http://sumutpos.co/2014/10/88498/a-sim-suami-masih-saksi-pt-paulisa-ogah-komentar  [Diakses 17 Desember 2014] 

3
 http://rajawalinews.com/12003/tki-malang-dan-sekarat-mohon-segera-bantuan/  [Diakses 17 Desember 2014] 

4
 http://www.posmetro-medan.com/?p=12258  [Diakses 17 Desember 2014] 

5
 http://www.harianorbit.com/visum-keluar-hari-ini-siksa-dua-prt-polresta-segera-panggil-netty/ [Diakses 17 Desember 2014] 

6
 http://www.medanbagus.com/read/2013/05/29/12360/Polresta-Medan-Belum-Tangkap-Pelaku-Penyiksaan-PRT- [Diakses 17 Desember 2014] 

http://sumutpos.co/2014/10/88498/a-sim-suami-masih-saksi-pt-paulisa-ogah-komentar
http://rajawalinews.com/12003/tki-malang-dan-sekarat-mohon-segera-bantuan/
http://www.posmetro-medan.com/?p=12258
http://www.harianorbit.com/visum-keluar-hari-ini-siksa-dua-prt-polresta-segera-panggil-netty/
http://www.medanbagus.com/read/2013/05/29/12360/Polresta-Medan-Belum-Tangkap-Pelaku-Penyiksaan-PRT-
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c. Korban: Nirmala Bonat 
d. Nirmala Bonat direkrut oleh PT.Kurnia Bina Rizki, saat dikirim diduga Nirmala Bonat masih dalam status anak 
e. Catatan: Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengharuskan Yim Pek Ha membayar 129.197 ringgit atau setara sekitar Rp 

480 juta kepada Nirmala Bonat TKW asal Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dianiaya majikannya. 
Penjatuhan hukuman harus terus dikawal pelaksanaannya. 

f. Wilayah hukum: Pengadilan Tinggi Malaysia 
3. Jony Liem (No. 5, No. 7, No. 8, No. 11, No. 18) 

a. Pelaku: Jony Liem 
b. Pelanggaran: Canaker di bawah umur, diduga sebagai pemain besar mafia perdagangan orang. Direskrium Sam 

Kawengian mengaku ia didatangi oleh cukong bernama Apong untuk membebaskan Jony Liem 
c. Korban: Tiga orang canaker ilegal asal Kab. Belu dan Kab. Malaka 

4. Tedy Moa (No. 9, No. 10, No. 77) 
a. Pelaku: Tedy Moa, salah satu karyawan PT. Malindo Mitra Perkasa 
b. Kuasa Hukum: Nikolas Ke Lomi 
c. Pelanggaran: Merekrut tiga orang CTKW di bawah umur yang hendak dipekerjakan di Malaysia. Perekrut 52 orang 

CTKW yang terbukti semua dokumennya dipalsukan. 
d. Catatan: Tedy Moa menggugat Kapolda NTT dan Direskrimum Polda NTT karena penangkapan dirinya yang diluar 

prosedur hukum. Pelanggaran yang dilakukan Polda NTT harus disikapi dengan adil dan tegas. 
5. Ismail Paty Sanga (No. 13, No. 14, No. 29) 

a. Pelanggaran: mempersulit investigasi yang dilakukan satgas trafficking Polda NTT, diduga menyembunyikan Tony 
Seran, pelaku perdagangan orang yang diburu polisi. 

b. Catatan: Pelaporan Ismail ke Polda NTT memiliki motif balas dendam dan juga diduga bekerja sama dengan pihak 
internal Polda NTT untuk memenjarakan Rudy Soik. Meskipun jika benar Rudy Soik, tindak pemukulan juga tidak 
benar dilakukan. 

6. Tidak diketahui pelaku (No. 16) 
a. Pelanggaran: 23 canaker asal Kab. Matim dan Ngada tidak dilengkapi dokumen yang legal. 
b. Tujuan: Perusahaan Kelapa Sawit di Kalimantan 
c. Rute: Pelabuhan Lorens Say Maumere  Kalimantan 
d. Catatan: Kejadian ini serupa dengan kasus yang melibatkan Jumentri Malau dan Vitalis S. Lada (No. 10 pada DPO 

IRGSC Oktober 2014). Canaker ilegal akan berangkat melalui jalur laut dengan KM Bukit Siguntang dengan tujuan 
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Kalimantan. Tujuannya untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit. Diduga aktor dibalik pengiriman ini adalah orang 
yang sama. 

7. Rebeca Oematan-Ledoh (No. 26) 
a. Korban: Marni Baun dan 24 orang TKI ilegal lain. Marni Baun dan Rista Botha akhirnya meninggal di Medan. 
b. Rute: Kupang  Jakarta  Medan 
c. Situasi terkini: divonis 7 tahun penjara di Pengadilan Negeri Kupang dan wajib membayar denda Rp. 200 juta. 

8. Tony Seran (No. 29) 
a. Pelanggaran: Diduga sebagai otak pelaku perdagangan orang yang bekerja sama dengan Ismail Paty Sanga. Pembuat 

ribuan dokumen palsu untuk canaker ilegal.7  
9. PT. Bina Sakti Mandiri (No. 39, No. 40) 

a. Profil Perusahaan: 
i. Pemilik: Beni Bone 

b. Pelanggaran: diduga mengirim TKW asal Kupang Orpah Elisabeth Lulu yang meninggal saat bekerja di Malaysia. 
c. Korban: Orpan Elisabeth Lulu asal Kupang 
d. Catatan: Diduga penyebab kematiannya tidak wajar karena dikirim dengan nama dokumen yang berbeda dengan 

nama asli. 
10. PT. Borneo Sejahtera Marimun (No. 41) 

a. Profil Perusahaan: 
i. Alamat: Jl. Mt Haryono kompleks Royal Vika 182 Jakarta 

b. Pelanggaran: Merekrut 64 tenaga kerja bermasalah tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan, 51 orang dewasa dan 
13 orang anak-anak. Perusahaan tidak memiliki Surat Perintah Perekrutan dari Dinas Nakertrans NTT. 

c. Tujuan: Perkebunan kelapa sawit di Balikpapan. 
d. Asal: Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Malaka 
e. Memiliki rumah penampungan di Oesapa 

11. Dolvianus Seran (No. 42, No. 46) 
a. Pelanggaran: Tidak memberi makan 24 calon TKI ilegal yang tidak memiliki dokumen lengkap. Korban tidak 

mengetahui nama dan lokasi perusahaan kelapa sawit tempat akan bekerja. 
b. Korban: 24 calon TKI 
c. Modus: korban direkrut dengan iming-iming gaji Rp 2 juta dan proses pemberangkatan mudah dengan modal KTP. 

                                                           
7
 http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/20/321580/polda-ntt-tak-tahu-kasus-yang-ditangani-brigadir-rudy-soik [Diakses 17 Desember 2014] 

http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/20/321580/polda-ntt-tak-tahu-kasus-yang-ditangani-brigadir-rudy-soik
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d. Asal: Kab. TTU 
e. Tujuan: Kalimantan  

12. PT. Pilar Warnapersada (No. 43, No. 45, No. 49) 
a. Profil Perusahaan: 

i. Grup: PT. Pilar Warnapersada merupakan bagian dari DSN Group atau PT.Dharma Satya Nusantara Tbk.8 PT.DSN 
sendiri bergerak di dua komoditas utama:pengolahan kayu dan kepala sawit. 

ii. Alamat: Lamandau, Kalimantan Tengah  
iii. Alamat Kupang: RT 019/007 Kelurahan Maulafa, Kec. Maulafa. 
iv. Industri: Perkebunan Kelapa Sawit 

b. Pelanggaran: Memakai dokumen palsu (KTP), tidak memiliki keterampilan dan pendidikan memadai. Canaker di 
bawah umur. 

c. Korban: sembilan orang canaker asal Kab. Belu 
d. Rute: Udara dan laut. Bandara El Tari Kupang menggunakan Lion Air ke Surabaya, dari Surabaya ke Kalimantan 

menggunakan kapal laut. 
e. Tujuan: Kalimantan, perusahaan kelapa sawit. 
f. Wilayah hukum: Polda NTT dan Polda Kalteng 

13. PT. Malindo Mitra Perkasa (No. 55, No. 57, No. 59, No. 60, No. 61, No. 62, No. 63, No. 66, No. 67, No. 72, No. 75, No. 77) 
a. Profil Perusahaan: 

i. Berdasarkan data BNP2TKI PT. Malindo Mitra Perkasa didirikan tahun 2006, berdasarkan SK Menteri 
KEP.662/MEN/2006. 

ii. Alamat: Jll. H Aip II No. 15 Komplek BRI, RT. 004/002 Jaka Sampurna, Bekasi 
iii. Target pengiriman: Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. 

b. Pelanggaran: 51 orang yang telah ditangkap oleh Polda NTT diserahkan ke Dinas Nakertrans namun kemudian 
‘dikembalikan’ aparat Polda NTT ke PT. MMP. TKI tidak memiliki identitas lengkap dan sebagian tergolong anak-anak. 
Menampung 11 CTKW yang tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan hp, tidak diberi pelatihan dan memalsukan 
surat keterangan sehat. 

c. Korban: 51 orang + 11 orang 
d. Modus: orang tua korban diberi sirih pinang untuk menandatangani surat izin. Korban ditawari gaji Rp 3 juta per bulan 

namun dipotong 50 persen selama enam bulan pertama untuk biaya administrasi. Diduga semua dokumen seperti 

                                                           
8
 http://www.scribd.com/doc/244581707/Annual-Report-PT-Dharma-Satya-Nusantara-Tbk-2013#scribd  [Diakses 17 Desember 2014] 

http://www.scribd.com/doc/244581707/Annual-Report-PT-Dharma-Satya-Nusantara-Tbk-2013#scribd
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KTP dan paspor canaker dipalsukan. 
e. Wilayah hukum: Polda NTT 
f. Situasi: diminta Menakertrans untuk segera ditutup pada 26 November 2014. Kadis Nakertrans Provinsi NTT siap 

menindaklanjuti pada 27 November 2014. Satgas trafficking menyita beberapa dokumen PT. MMP pada 28 November 
2014 untuk diselidiki. Sampai 28 November 2014, Kadis Nakertrans masih melakukan pengkajian data perusahaan dan 
belum menutup PT. MMP. 

14. Rumah Sakit Mamami Kupang dan Klinik Citra (No. 55, No.60) 
a. Pelanggaran: Diduga membantu membuat dokumen palsu canaker PT. MMT 
b. Korban: 11 CTKW 
c. Modus: Korban memiliki surat keterangan sehat dari RS Mamami namun diperiksa di klinik Citra. 

 
 
 

Daftar Lembaga Publik yang Perlu Diawasi 

 

Berdasarkan berita bulan November 2014, beberapa lembaga yang perlu diawasi dalam kasus perdagangan orang antara lain: 

1) Dinas Nakertrans Provinsi NTT 

i) Dinas Nakertrans Provinsi NTT terkesan membela dan melindungi PJTKI bermasalah. Kadis Nakertrans NTT sudah 

berkomitmen menutup PT. Malindo Mitra Perkasa namun hal itu belum terbukti. Sidak Menakertrans yang mengungkap 

tindakan ilegal PT. MMP di Kupang juga bisa dianggap pembiaran oleh dinas yang bersangkutan. Kegagalan dalam 

merespon bisa berdampak pada kredibilitas institusi. 

2) Polda NTT 

i) Tindakan-tindakan yang ditempuh Polda NTT maupun Satgas Trafficking Polda NTT sepanjang bulan November 2014 

sangat mencerminkan adanya ketidakberesan dalam kinerja Polda NTT. Penanganan kasus Rudy Soik dan respon 

terhadap pihak yang mendukung Rudy Soik memperlihatkan bahwa institusi ini butuh banyak perbaikan. 

3) Polri 
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i) Tim penyidik yang menangani kasus pelaporan Rudy Soik terhadap atasannya kembali dipertanyakan kinerjanya. 

Pernyataan bahwa Rudi Soik terbukti terlibat dalam perdagangan orang namun ‘belum sempat’ mencari bukti untuk 

terduga lainnya menimbulkan pertanyaan apakah tubuh Polri benar-benar bersih dari kasus perdagangan orang di NTT. 

4) Pemprov NTT 

i) Lambatnya penanganan permasalahan perdagangan orang lagi-lagi disorot oleh publik. Kinerja buruk dari Gugus Tugas 

Anti Trafficking, tidak adanya program preventif perdagangan manusia dan kesan pembiaran terhadap aktivitas 

perdagangan manusia menunjukkan atensi yang lemah dari Pemprov NTT atau bahkan bisa menimbulkan kecurigaan 

adanya keterlibatan pemerintah. 

5) BNP2TKI NTT 

i) Kembali disorot kinerjanya dalam menangani penempatan dan perlindungan naker dari NTT. Terus lolosnya tenaga kerja 

bermasalah untuk bekerja di luar NTT menjadi alarm untuk evaluasi kinerja secara keseluruhan. 

6) Bandar Udara El Tari 
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i) Kalau tidak lewat laut, pasti lewat udara. Pengetatan sistem pemantauan di Bandar Udara bisa meminimalisir angka 

perdagangan orang dari Pulau Timor. 

7) Pelabuhan Laut Lorens Say 

i) Sebagai gerbang lalu-lintas laut di Flores, Pelabuhan Lorens Say sudah kecolongan dua kali dalam dua bulan. Perbaikan 

sistem pengawasan sudah bersifat darurat untuk dilakukan. 

  



28 

 

Ringkasan Berita Media Cetak 

No Tanggal Judul Ringkasan berita 

1 
Sabtu, 1 

November 

2014 

Evendi 

Selamatkan TKW 

Asal Fatuleu  

(PK,  Hal: 9,15) 

Epri Emi Lena (20), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Natae, Kecamatan Fatuleu Barat, 

Kabupaten Kupang dianiaya majikannya, Asim dan Sahat, di Polonia Medan, Sumatera Utara 

sejak beberapa bulan terahir. Dua pekan lalu Emi Lena berhasil melarikan diri hinga 

dilselamatkan warga dan ditampung ketua lingkungan 6 Kecamatan Polonia Medan, Effendi 

Samuel. 

Putra Efendi Samuel, Geri Samuel saat di hubungi dari ponselnya, Jumat (30/10/2014) 

mengatakan, Lena sudah melarikan diri dari rumah majikannya. 

“Saat melarikan diri Lena bingung tidak tahu mau kemana. Dia berdiri di tepi jalan raya hingga 

ditemukan warga setempat lalu membawanya kerumah bapak saya. Ia mendapat cerita Lena 

dianiaya majikannya hinga melarikan diri. Kasus tersebut langsung di laporkan ke pihak kepolisian 

dan pelaku sudah di proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Hanya Lena tidak mau 

kembali ke Yayasan Paulisa Sukses Mandiri selaku Penyalur dan majikannya. Dia berkeinginan 

utuk pulang ke NTT namun tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya hingga di NTT. 

Memang pihak yayasan dan beberapa LSM meminta untuk mereka mengurus pemulangannya, 

tetapi kami tidak berani takut ada modus lain. Kita berharap ada pihak keluarga maupun 

pemerintah daerah setempat bisa menjemputnya dengan membawa serta surat keterangan 

pihak kepolisisan daerah asal,” tegas Geri.  

2 
Minggu, 2 

November 

2014 

Nirmala Dapat 

Rp. 480 Juta (PK, 

Hal: 1,7) 

Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Malaysia mengharuskan majikan Nirmala Bonat, Yim Pek Ha 

(46) membayar ganti rugi sebesar 129.197 ringit atau sekitar Rp. 480 Juta.  Ganti rugi dilakukan 

karena Yim Pek Ha menyiksa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Timor Tengah Selatan 

(TTS) ini hingga mengalami cidera berat di sekujur tubuhnya. Selain di siram air panas, badan 
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Nirmala juga diseterika 

Dalam sidang Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Jumat (31/10/2013) hakim Siti Khadijah 

Menyebutkan, secara keseluruhan, jumlah kerugian yang dialami Nirmala Bonat sekitar Rp. 

184.496, tapi jumlah tersebut di potong 30 persen karena tidak semua kerugian Nirmala menjadi 

tangungan majikannya. Oleh karena itu, demikian Siti dalam sidang, majikan Nirmala hanya 

membayar 70 persen dari total kerugiannya.  

3 
Minggu, 2 

November 

2014 

Dada dan 

Punggung Saya 

Disetrika (PK, 

Hal: 1,7) 

 

Inilah pengakuan Nirmala Bonat kepada hakim di Kuala Lumpur belum lama ini. Saya sering 

disiram air panas dan badan diseterika oleh majikan perempuan Yim Pek Ha, selama bekerja dari 

September 2003 hingga Mei 2004 dis ebuah kondominium vila Putra Kuala Lumpur. “Saya 

disiram air panas ketika sedang membersihkan kamar mandi. Selain itu disiram air panas ketika 

sedang mencuci sepatu anak majikan, dan juga ketika di dapur. Kadang-kadang pagi dan petang. 

Saya tidak ingat tanggal kejadiannya,” kata Nirmala kepada hakim. 

Nirmala juga mengaku beberapa kali badannya, dada dan pungung, diseterika oleh majikan 

perempuan dengan seterika panas, tetapi ia tidak ingat hari dan tanggal kejadian. Ia hanya ingat 

peristiwa dan bagaimana kejadiannya.    

4 
Senin, 3 

November 

2014  

Uang Rp 480 Juta 

Itu Diurus Pak 

Paul Liyanto ( 

PK, Hal:1,7) 

 

Nirmala Bonat ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (2/11/2014) siang, mengaku 

belum mengetahui putusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Malaysia bahwa mantan 

majikannya, Yim Pek Ha, bakal membayar denda kepadanya  Rp 480 juta. Nirmala tidak mau 

berkomentar sebelum memberitahukan kepada Paul Liyanto. "Saya tidak bisa komentar kalau 

belum beritahu Pak Paul," ujarnya. Ditanya akan diapakan uang sebanyak itu, entah sebagai 

modal usaha, Nirmala mengatakan, belum tahu. Uang itu, lanjut Nirmala, akan diurus semuanya 

oleh Pak Paul Liyanto. 

"Saya belum tahu. Nanti Pak Paul yang urus semuanya," jawab Nirmala. Sementara Abraham 



30 

 

Paul Liyanto, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal NTT, yang 

selama ini mendampingi Nirmala Bonat, berharap uang ganti rugi Rp 480 juta yang bakal dibayar 

oleh mantan majikannya, Yim Pek Ha, dijadikan modal usaha.  

5 
Selasa, 4 

November 

2014 

Cukong Human 

Trafficking 

Ditangkap (PK, 

Hal:3) 

Delapan anggota DPRD NTT mendatangi Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskrim) Umum 

Polda NTT, Senin (3/11/2014). Mereka mendesak tim penyidik Ditreskrim Umum Polda NTT 

membongkar jaringan cukong perdagangan orang atau human trafficking yang berhasil dibekuk 

di Denpasar, Bali. 

"Sebagai wakil rakyat, tindakan tim Polda NTT menangkap pemain besar atau cukong itu patut 

diberikan apresiasi dan dukungan. Untuk itu DPRD NTT meminta Polda NTT tak hanya 

memproses pidana cukong tersebut. Polda NTT harus membongkar jejaring cukong tersebut di 

NTT," ungkap pimpinan rombongan, Gabriel Beri Bina seusai tatap muka, Senin siang. 

Gabriel bersama tujuh anggota DPRD NTT lainnya lintas fraksi yakni Kristien Samiyati Pati, 

Timoteus Terang, Bonifasius Jebarus, Jefri Unbanunaek, Laurensius Tari Wungo, Angela Mercy 

Piwung dan Winston Rondo. Kedatangan delapan anggota DPRD NTT ke Ditreskrim Umum Polda 

NTT setelah mendapatkan informasi tim Polda NTT berhasil membekuk salah satu pemain besar 

atau cukong Human trafficking di NTT. 

Tak hanya datang secara khusus memberikan dukungan kepada Ditreskrim Umum Polda NTT, 

demikian Gabriel, rombongan juga mendiskusikan terkait peraturan daerah inisiatif untuk 

penyempurnaan peraturan daerah penanggulangan perdagangan orang. Bahkan nantinya, DPRD 

NTT juga mengajak Polda NTT menjadi nara sumber untuk membedah perda yang sudah ada. 

6 
Selasa, 4 

November 

Pemda Perlu 

hadirkan BLK di 

Belu (PK, Hal:14) 

Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Belu harusnya dicarikan solusi agar tidak 

menimbulkan masalah baru. Langkah yang paling bijaksana, pemda belum perlu mengadakan 

Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah agar TKI bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 
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2014 sebelum di berangkatkan secara resmi oleh pemerintah sehinga tidak terjadui kekerasan di 

Negara tujuan. 

Demikian diungkapkan Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi (PPSE) Keuskupan Atambua, Romo 

Urbanus Hala, Pr, kepada wartawan dalam acara  penutupan pengurangan kemiskinan melalui 

imigrasi aman tingkat kabupaten program percontohan di Hotel Permarta Atambua, Jumat 

(31/10/2014). 

7 
Rabu, 5 

November 

2014 

DPRD NTT Desak 

Polda Berantas 

Mafia TKI (TE, 

Hal: 9,10) 

Maraknya kasus perdagangan manusia (human trafficking) di NTT membuat gerah anggota DPRD 

Provinsi NTT. Kasus terakhir yakni penangkapan Johny Liem oleh Polda NTT membuktikan bahwa 

TT menjadi lahan subur bagi para mafia TKI. DPRD NTT pun mendesak Polda NTT agar transparan 

dalam mengungkap kasus TKI di NTT. 

Ketua Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD NTT, Jefri Un Banunaek kepada wartawan di gedung 

DPRD NTT, Selasa (4/11), mengatakan, DPRD NTT akan mengawasi proses hukum yang sedang 

ditangani Polda NTT terhadap gembong mafia TKI Johny Liem yang saat ini masih ditahan. "Kita 

berharap dengan ditangkapnya cukong ini, polisi bisa bekerja secara profesional dan tanpa 

intimidasi dari pihak-pihak tertentu," kata Jefri. 

Ia menambahkan, selama ini para mafia TKI selalu lolos karena minimnya pengawasan, bahkan 

ada oknum aparat sendiri yang diduga terlibat. Oleh karena itu, ia berharap kali, dengan 

penangkapan Johny Liem, akan menjadi awal pemberantasan mafia TKI di NTT. "Kita dukung 

Polda NTT untuk bongkar mafia TKI ini. Siapapun yang terlibat, baik PJTKI, calo-calo maupun 

aparat harus dibongkar. Kami (DPRD, Red) akan mendukung penuh," tegas Jefri. 

Sebelumnya, politisi PKPI ini juga menginisiasi pembentukan panitia khusus (Pansus) 

pemberantasan mafia TKI DPRD NTT. Oleh karena itu, ia berjanji akan intens berkomunikasi 

dengan fraksi-fraksi lain agar menyatukan komitmen mendukung Polda NTT mengungkap para 
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mafia TKI. "Kedepan memang harus dibuat pansus supaya ini diusut sampai tuntas. Tentu tidak 

hanya penanganan hukum secara tuntas tapi juga mencegah agar para mafia ini tidak lagi 

beroperasi di NTT," ujar Jefri.  

8 
Rabu, 5 

November 

2014 

Kawengian Janji 

Tuntaskan Kasus 

Jony Liem (VN, 

Hal: 3) 

Direktur Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTT Kombes Pol Samuel 

Kawengian, berjanji untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan DPRD NTT 

dengan mengusut sampai tuntas kasus Jony Liem (bukan John Liem), yang diduga sebagai pelaku 

utama alias pemain besar mafia perdagangan manusia (human trafficking) di NTT. Hal itu 

disampaikannya kepada VN, Selasa (4/11), saat diminta tanggapannya terkait desakan DPRD NTT 

kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Dirinya mengaku sangat 

apresiatif dan menyambut baik dukungan Dewan kepada polisi untuk mengusut tuntas semua 

kasus trafficking di NTT termasuk kasus Jony Liem. 

Berkaitan dengan kasus tersebut, saat ini ada banyak makelar kasus (Markus) kelas kakap yang 

bercokol di balik keberadaan Jony Liem yang siap membantu untuk menyelamatkan Jony Liem 

dari kasus yang sedang menjeratnya. Bahkan, tidak segan-segan para markus tersebut 

mendatangi Direskrimum untuk melakukan lobi guna membantu menyelamatkan kasus tersebut. 

Menurut Kawengian, markus yang mendatangi Direskrimum dan menemui dirinya mengaku 

bernama Apong dan meminta Kawengian untuk membantu meringankan dan menyelamatkan 

Jony Liem. Ia menjelaskan, kronologis penangkapan Jony Liem, dilakukan oleh aparat kepolisian 

Polda Bali, yang awalnya mencurigai Jony Liem, sebagai pengedar Narkoba. 

9 
Kamis, 6 

November 

2014 

Tersangka 

Trafficking Gugat 

Kapolda (PK,Hal: 

3) 

Tedy Moa, tersangka dugaan tindak pidana kasus trafficking penempatan dan perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri melayangkan gugatan atau praperadilan terhadap 

Kapolda NTT, cq Direskrimum Polda NTT. Gugatan Praperadilan dilakukan Teddy karena 

penagkapan dirinya tidak procedural. 
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Gugatan ini disampaikan Niko Ke Lomi, SH, Selaku penasehat hukum Teddy Moa, Ke pengadilan 

Negeri Kupang Kelas 1 A kupang , Selasa (4/11/2014).  

10 
Kamis, 6 

November 

2014 

Karyawan MPP 

Praperadilkan 

Kapolda NTT 

(TE, Hal: 9,10)  

Tedy Moa salah satu karyawan PT. Malindo Mitra Perkasa (MMP) menempuh upaya hukum 

dengan mengajukan prapengadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Kupang. Dalam 

permohonannya, Tedy mempraperadilkan Kapolri Cq Kapolda NTT Cq Direktur Reskrimsus dan 

Kasatgas Trafficking Polda NTT.  

Pemohonan praperadilan terhadap sah tidaknya penangkapan dan penahanan dirinya sebagai 

tersangaka dugaan kasus trafficking, diajukan Tedy Moa melalui kuasa hukumnya, Nikolas Ke 

Lomi ke pengadilan, Selasa (4/11) siang. Praperadilan ini pun teregistrasi dengan Nomor: 

01/Pid.Pra/2014/PN KPG. 

 Nikolas Ke Lomi Kepada Wartawan di PN Kupang, Selasa (4/11) mengatakan, kliennya telah 

ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tidak pidana penempatan dan perlindungan TKI di 

luar negeri yang terjadi pada bulan Januari 2014 lalu di kantor PT. MMP.       

11 
Kamis, 6 

November 

2014 

Ada Dugaan 

Mafia TKI di 

Polda NTT (TE, 

Hal: 9,10) 

Tertangkapnya Jhony Liem oleh jajaran Polda Bali yang dilimpahkan ke Polda NTT diharapkan 

menjadi gerbang masuk untuk mengungkap para mafia TKI. Belakangan, diduga ada aparat Polda 

NTT yang terlibat dalam sejumlah kasus pengiriman TKI ilegal bersama Jhony Liem. Para anggota 

DPRD NTT pun sontak bereaksi. Ketua Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD NTT, Jefri Un 

Banunaek, Rabu (5/11) di Kupang, mengatakan, tersangka Jhony Liem diduga kuat dibekingi 

aparat karena sudah berulang kali terlibat kasus human trafficking. Tersangka juga sudah pernah 

ditahan polisi, namun kembali dilepas. "Kita harap kali ini Polda NTT serius memprosesnya dan 

kalau bisa membongkar mafia sampai tuntas, termasuk kalau ada aparat Polda NTT yang terlibat 

di dalamnya," ujar Jefri. 

Ketua Fraksi Hanura, Jimmi Sianto pun angkat bicara. Ia meminta Kapolda NTT berani menyelidiki 
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anak buahnya yang terlibat. Kapolda harus berani perintah jajarannya untuk mengungkap 

keterlibatan aparat di Polda NTT. "Karena tidak ada yang kebal hukum maka Kapolda harus 

berani untuk tuntaskan," tegas Jimmi. 

Jimmi menambahkan, selama ini para mafia selalu lolos. Akibatnya sudah tak sedikit anak-anak 

NTT yang menjadi korban human trafficking. "Kita berharap tersangka yang sudah diamankan ini 

diproses lebih lanjut sampai adanya keputusan hukum tetap dan Polda harus ungkap semua 

mafia yang terlibat," kata Jimmi. 

Terpisah, Ketua Fraksi PAN, Angelino da Costa juga mendukung Polda NTT untuk memberantas 

para mafia TKI di NTT. Angelino pun mendesak Kapolda agar menelusuri aparatnya yang diduga 

selama ini bersekongkol dengan para mafia. "Harus ditelusuri dan kalau terbukti terlibat maka 

proses secara hukum. Jangan lindungi aparat yang bekingi mafia," kata Angelino. 

12 
Sabtu, 8 

November 

2014 

NTT Juara Satu 

Jual Manusia 

(PK, Hal: 1,7) 

Tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes 

Polri) turun ke NTT membantu Polda NTT mengungkap jaringan kasus pidana perdagangan 

manusia atau human trafficking. 

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjenpol), Drs. Endang 

Sunjaya, SH, MH, kepada Pos Kupang, Jumat (7/11/2014) mengatakan, Tim Mabes Polri ke NTT 

lantaran meningkatnya jumlah kasus human trafficking di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, 

korbannya dari NTT. 

"Tim Bareskrim menyatakan NTT bukan lagi nomor enam dalam kasus penjualan manusia. NTT 

sudah naik rangking menjadi urutan pertama dalam perdagangan orang di Indonesia. Saya komit 

dengan jajaran dalam mengungkap berbagai kasus perdagangan orang hingga ke jaringannya," 

kata Endang. Ia menjelaskan, selama dua hari Tim Bareskrim Mabes Polri turun membantu tim 

penyidik Polda NTT dalam menuntaskan kasus perdagangan manusia. Mabes Polri turun karena 
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kasus perdagangan manusia menjadi perhatian presiden untuk dituntaskan.  

Pengungkapan jaringan perdagangan manusia, demikian Endang, diharapkan mampu menekan 

terjadinya kasus-kasus perdagangan manusia pada tahun-tahun mendatang.  

13 
Sabtu, 8 

November 

2014 

Brigpol Rudy 

Soik Dipolisikan 

(PK, Hal: 1,7) 

Ismail Paty, warga Kelapa Lima, Kecamatan Lima, Kota Kupang, melaporkan Brigadir Polisi 

(Brigpol) Rudy Soik, kepada Polda NTT, Jumat (7/11/2014). Rudy dilaporkan dengan tuduhan 

pemukulan terhadap Ismail di Bimoku, Rabu (29/10/2014) dini hari. Nama Brigpol Rudy Soik 

mencuat setelah aksinya melaporkan atasannya, Kombes Pol Moch Slamet, yang 

memerintahkannya menghentikan penyelidikan kasus dugaan humantrafficking 52 orang calon 

tenaga kerja asal NTT di PT Malindo Mitra Perkasa. Laporan itu membuat tim Mabes Polri turun 

mengecek penanganan kasus tersebut. Tak berapa lama kemudian Brigpol Rudy Soik yang 

sebelumnya dipindahkan di Polres TTS ditarik kembali ke Polda NTT. Saat ini Brigpol Rudy Soik 

menjadi salah satu anggota tim bentukan Kapolda NTT menangani kasus human trafficking. 

Ismail baru melaporkan kasus ini setelah bertemu keluarganya di Adonara, Flores Timur. Ismail 

didorong keluarganya untuk melaporkan kasus ini lantaran penegak hukum harus profesional 

dalam setiap menangani kasus.  

"Keluarga kami tidak terima tindakan Rudy yang menganiaya Ismail," kata Adrian Masang, salah 

satu keluarga Ismail kepada Pos Kupang di sela-sela mendampingi Ismail membuat laporan polisi 

di Mapolda NTT, Jumat (7/11/2014) siang.  

14 
Sabtu, 8 

November 

2014 

Brigpol Rudy 

Dipolisikan (PK, 

Hal: 1,7) 

Rudy dipolisikan dengan sangkaan melakukan tindak pidana penganiayaan, terhadap Ismali Paty 

Sanga (30), salah satu warga Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dalam 

laporannya kepada petugas Bayanmas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Ismail 

mengatakan dirinya dianiaya Brigpol Rudy Cs di sekitar SPBU Bimoku, Rabu (29/10) sekitar pukul 

11.00 wita. Ismail mengatakan penganiayaan terhadap dirinya, bermula saat Rudy Soik Cs 

mendatangi rumahnya di sekitar Gereja GMIT Kota Baru, Selasa (28/10) malam. Saat itu kata 
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Ismail, Brigpol Rudy meminta agar memberitahukan keberadaan rekannya, Tony Seran. “Mereka 

Tanya Tony Seran dimana dan saya bilang saya tidak tau. Saya jawab begitu karena memang 

tidak tahu,” sebutnya.   

15 
Sabtu, 8 

November 

2014 

Stop Jual Orang 

NTT (VN, Hal: 1) 

Sejumlah elemen mahasiswa, relawan dan aktivis di Kupang menggelar aksi “Berlari Melawan 

human trafficking” mulai dari Mapolda NTT melintasi Jalan El Tari sampai di Patung Kirab di Jalan 

Frans Seda dan kembali ke depan Polda NTT.  

Aksi bertajuk “Stop Jual Orang NTT” itu sebagai bentuk perlawanan terhadap human trafficking 

dan mendorong Polda NTT mengusut tuntas kasus-kasus human trafficking di NTT. Aksi unik ini 

diikuti para mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira, FKM Undana, KMK St Thomas Aquinas, Relawan 

J-RUK, dan Ampera. Aksi dimulai pukul 16.00 Wita hingga pukul 19.00 Wita, Jumat (7/11). 

Koordinator aksi Romo Okto Kosat Pr mengatakan, human trafficking merupakan masalah yang 

harus ditanggulangi bersama. 

Maraknya kasus perdagangan manusia di NTT selain faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan, 

juga diakibatkan minimnya informasi yang diperoleh masyarakat di pedalaman. “Begitu juga 

pelaku yang sudah merasakan keuntungan besar sehingga terus menjual manusia tanpa 

memikirkan aspek kemanusiaan. Baik masyarakat maupun pelaku harus disadarkan. 

Kepada pelaku kita serukan agar stop jual orang NTT dan kepada masyarakat agar berhati-hati 

kalau ada ajakan untuk bekerja di luar daerah dengan iming-iming gaji besar,” katanya. Lusia 

Peda selaku Ketua Alumni KMK St Thomas Aquinas mengatakan, kaum muda jangan diam 

menyikapi maraknya human trafficking ini. Kaum muda harus melawan kejahatan kemanusiaan 

ini. “Tugas orang muda memberi pemahaman kepada masyarakat agar kalau mau mencari kerja 

harus mengikuti 

jalur resmi,” katanya. Kristo Ngasih, Koordinator J-RUK mengatakan, aksi kemarin juga bertujuan 
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mendorong Polda NTT menuntaskan kasus-kasus human trafficking. 

16 
Minggu, 9 

November 

2014 

23 Calon Naker 

Ditangkap (PK, 

Hal: 1,7) 

23 calon tenaga kerja (Canaker) asal Kabupaten Manggarai Timur (Matim) dan Ngada di tangkap 

aparat KP3 Laut unit intel Polres Sikka di Pelabuhan Lorens Say Maumere, Sabtu (8/11/2014) 

pagi. Para calon naker ini hendak bekerja pada perusahaan kelapa sawit di Kalimantan, tetapi 

tidak dilengkapi dokumen dari Pemkab Matim, baik dari Desa maupun Dinas teknis. Setelah 

ditangkap di Pelabuhan Lorens Say Maumere, 23 Calon ini dibawa ke Polres Sikka untuk dimintai 

keterangan. Hasilnya ada 22 calon naker dari Matim dan satu dari Ngada. 

Selain itu ada satu anak di bawah umur dan dua Balita yang ikut bersama kedua orangtuanya ke 

Kalimantan. Rencananya calon naker ini berangkat ke Kalimantan dengan menumpang KM Bukit 

Siguntang yang merapat di Pelabuhan Lorens Say Maumere. Para calon naker tersebut telah 

diperiksa dan dipulangkan kedaerah asalnya untuk mengurusi kelengkapan dokumen.  

17 
Minggu, 9 

November 

2014 

Usut Pernyataan 

RS  (PK, Hal: 1,7) 

Kepala Kepolisisn Daerah (Kapolda) NTT Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Endang Sunjaya, diminta 

segera mengusut Pernyataan oknum, Polisi RS, Yang menyebut salah satu pejabat di lingkup 

Polda NTT, terlibat mafia perdagangan manusia karena diduga mendapat transfer uang ratusan 

juta rupiah.  

Permintaan ini disampaikan Ketua Fraksi Gabungan Keadialan dan Persatuan (DPRD) NTT, Jefri 

Un Banunaek, ketika dimintai tangapannya, Sabtu (8/11/2014). 

Menurutnya sebagai anggota DPRD NTT telah berkomitmen mengawal kasus perdagangan 

manusia di NTT sehingga siapapun entah anggota atau pejabat yang diduga terlibat diusut hingga 

tuntas. 

18 
Selasa, 11 

November 

‘Jual Manusia’, 

Dijerat Pasal 

Penyidik Subdit IV Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT, telah 

menetapkan John Lim sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang 

(trafficking). Direktur Reskrimum Polda NTT, Kombes Pol Sam Kawengian, yang dikonfirmasi di 
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2014 Berlapis (TE, Hal: 

9,10) 

ruang kerjanya, Senin (10/11) mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah mengantongi 

alat bukti yang cukup. John pun tetap mendekam di tahanan Mapolda NTT guna proses hukum 

selanjutnya. Menurut Sam, perkara ini murni trafficking, karena tersangka merekrut tiga calon 

tenaga kerja wanita (CTKW) di bawah umur, dan hendak dipekerjakan ke Malaysia. 

John Lim dalam perkara ini dijerat pasal berlapis, yakni pasal 2, 4, 10 dan 19 Undang-undang (UU) 

Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberatasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan 

ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. 

Untuk menuntaskan perkara ini, kata Sam, pihaknya telah memeriksa tersangka dan sejumlah 

saksi, termasuk ketiga saksi korban. "Kita upayakan segera tuntaskan penyidikan, sehingga 

berkas perkara cepat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum," sebut Sam. Dalam penyidikan, 

lanjut Sam, diketahui John Lim juga terlibat sejumlah kasus trafficking di beberapa daerah di luar 

NTT. Dan kini perkaranya tengah ditangani pihak Bareskrim Mabes Polri. Sepekan terakhir, tim 

Mabes Polri juga telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap John Lim di Mapolda NTT. 

19 
 Polda harus 

Berani Periksa 

Aparatnya (TE, 

Hal: 9,10) 

Polda NTT di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Endang Sunjaya harus berani menindak aparatnya 

yang terlibat mafia kasus TKI ilegal. Hal ini dikarenakan sudah sejak lama penanganan kasus-

kasus perdagangan manusia di Polda NTT tak pernah tuntas. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi 

Keadilan dan Persatuan DPRD Provinsi NTT, Jefri Un Banunaek di gedung DPRD NTT, Senin 

(10/11) kemarin. Menurut Jefri, selama ini Polda NTT menjadi sorotan publik bahkan sudah ada 

stigma negatif terhadap Polda karena tidak pernah menyelesaikan kasus-kasus TKI. Masih banyak 

kasus yang mandek hingga saat ini. 

Bahkan, belakangan disebut-sebut sejumlah aparat Polda NTT terlibat dalam mafia TKI. Ia 

menambahkan, dugaan keterlibatan Rudy Soik dalam kasus TKI ilegal perlu ditelusuri Polda NTT. 

"Kapolda harus berani membuka siapa-siapa yang menjadi mafia sehingga kasus-kasus ini jangan 

mandek terus. Kalau aparat sendiri terlibat maka susah untuk hentikan kasus-kasus trafficking di 
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NTT," ujar Jefri. Oleh karena itu, sebagai anggota DPRD NTT dia mendukung Kapolda NTT untuk 

memberantas kasus-kasus human trafficking dengan berani menindak aparatnya sendiri jika 

terlibat. "Harus berani karena ini sudah meresahkan masyarakat sejak lama. Banyak anak-anak 

kita yang sudah jadi korban," ujarnya. 

20 
Rabu, 12 

November 

2014 

Polda Tuntaskan 

8 

KasusTrafficking 

(TE, Hal: 1,7) 

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking, kian marak terjadi di 

wilayah NTT. Dan, sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, warga NTT menjadi korbannya. Walapun 

Polda NTT dan jajarannya, gencar mengungkap kasus ini, namun belum banyak yang berhasil 

dituntaskan. Dari data Ditreskrimum Polda NTT, diketahui sejak awal 2014 hingga sekarang, 

terdapat 26 kasus yang ditangani, namun baru 8 kasus yang dituntaskan. Hal ini diungkapkan 

Kapolda NTT, Brigjen Pol. Endang Sunjaya saat menggelar coffee morning bersama para awak 

media di Kota Kupang, di Mapolda NTT, Selasa (11/11). Brigjen Sunjaya, mengatakan, untuk 

mengungkap kasus ini, dirinya telah membentuk satuan tugas (satgas) yang ditugaskan khusus 

mengungkap jaringan mafia trafficking. Dan, satgas ini dalam menjalankan tugas, kata Kapolda, 

akan selalu bekerja sama beberapa instansi terkait, termasuk organisasi yang memayungi 

perusahan jasa pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang ada di daerah ini. 

Diakui Kapolda, berbagai keterbatasan yang dimiliki, membuat pihaknya belum dapat bekerja 

maksimal sesuai harapan masyarakat. Untuk itu, ia meminta dukungan semua pihak, termasuk 

media massa, agar bersama-sama mengawal kasus ini, termasuk memberikan dukungan 

informasi, demi penuntasan trafficking di NTT. 

 

21 
Rabu, 12 

November 

2014 

Pendemo Minta 

Soik Ditahan 

(PK, Hal: 5) 

Selama proses pemeriksaan Rudy Soik, Rabu (12/11/2014) di depan Polda NTT ratusan anggota 

Forum Anti Kekerasan (FAK) NTT menggelar demo. Mereka mendesak Kapolda NTT, Brigadir 

Jenderal Polisi Drs Endang Sunjaya segera menahan Brigpol Rudy Soik yang memukul Ismail Paty, 

warga Adonara, Kabupaten Flores Timur di kawasan Bimoku, Kabupaten Kupang, Rabu 
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(29/10/2014) lalu. 

Tampak ratusan masa FAK berdiri didepan Mapolda NTT sambil membawa poster bertuliskan, 

Jika Rudy tidak ditahan sakitnya tuh di sini, hentikan kekerasan aparat,  polisi itu pengayom 

bukan bom atom, tangkap dan tahan Brigpol Rudy Soik dan Polda jangan tebang pilih. 

Forum meminta Kapolda NTT tidak bersikap tebang pilih dalam menangani kasus. Pasalnya setiap 

orang di mata hukum sama. Kendati pelakunya anggota polisi Kapolda NTT harus tegas dan 

segera menahan Rudy Soik. Juru bicara keluarga Ismail, Jhon Ricardo kepada wartawan 

menyatakan aksi unjuk rasa ini ditempuh lantaran ketidakadilan aparat penegak Polda NTT yang 

tidak segera menahan Brigpol Rudy Soik dalam kasus penganiayaan terhadap Ismail. Ia menilai 

tidak ditahannya Brigpol Rudy menunjukkan dia kebal hukum. Padahal bila kasus penganiayaan 

melanda masyarakat sipil, polisi segera menahan untuk kepentingan penyidikan. 

Beberapa kali perwakilan keluarga dan FAK hendak menemui Kapolda NTT tetapi gagal. Kepada 

perwakilan pengunjuk rasa, Kabid Humas, AKBP Agus Santoso menyatakan Kapolda NTT tidak 

tebang pilih dalam penegakan hukum. Buktinya laporan penganiayaan dari korban diproses 

sesuai prosedur yang berlaku. 

22 
Rabu, 12 

November 

2014 

Ada Apa Dengan 

Brigpol Rudy 

Soik (TE, Hal: 

9,10) 

Bagaimana tidak, kehadirannya di Polres Kupang Kota, Selasa, (11/11) di damping Kabid Humas 

Polda NTT, AKBP Agus Sentosa, mengundang puluhan tanya awak media, baik cetak maupun 

elekrtonik. Padahal, Rudy sudah mempolisikan Dirkriminmum, sehinga kehadirannya di sambut 

Kapolres Kupang Kota, AKBP Musni Arifin sunguh dinantikan para awak media. 

“Gebrakan apa lagi yang di buat rudy?” itulah kalimat yang ada di benak para awak media. Tokh, 

diluar dugaan , Rudy justru hadir hanya untuk memberi klarifikasi soal laporannya ke Mabes 

Polri. Kepada awak media,  Rudy Soik jelaskan kalau pemberitaan ke media terkait keterlibatan 

oknum anggota Polda NTT dalam kasus trafficking sebagaimana yang dilaporkanya, tidak bisa di 
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buktikan dalam proses Penyidikan. 

23 
Rabu, 12 

November 

2014 

Obor Rudy Soik 

Padam 

(Editorial) (VN, 

Hal: 1) 

Pintu masuk kejahatan human trafficking telah dibuka Brigpol Rudy Soik, pemberani dari Polda 

NTT. Namun, ujungnya bagai buah simalakama buat Kepolisian; membongkar dan tidak 

membongkar jadi petaka. Aksinya mendatangkan kesulitan bagi lembaganya. Bersaksi dapat 

masalah, tidak bersaksi pun tetap bermasalah. Gerbang masuk pembongkaran kejahatan 

kemanusiaan yang telah dibukanya kini ditutup kembali. 

Rudi diproses hukum dengan tuduhan menganiaya Ismail Patti, warga yang diduga 

menyembunyikan TS, salah satu incaran utama pelaku perdagangan manusia. Usahanya dipalang 

kasus yang sengaja direkayasa, demikian Rudy, sebagai bentuk pembungkaman. Franky 

Sahilatua, dalam sebait lagu Perahu Retak, seakan benar mengatakan; aku heran yang salah 

dipertahankan, aku heran yang benar disingkirkan. Mulut pemberani disumbat dan pengecut 

terbuka bicara bebas. Rudy, demikian pengakuannya, merasa dijebak dan dikriminalisasi. Citra 

heroiknya begitu cepat dilenyapkan oleh citra kriminal. Semangatnya membasmi kejahatan 

kemanusiaan seolah dibalas dengan upaya menyudutkannya dengan tuduhan kejahatan. Namun, 

mata publik telah terbuka lebar untuk menilai siapa sesungguhnya Rudy dan siapa sesungguhnya 

jaringan yang ia bongkar. 

Maka kita pun diingatkan kembali dan membuka file janji Kapolda NTT Brigjen Pol Endang 

Sunjaya yang bertekad menghabisi kasus transaksi dan penjualan manusia. Nasib Rudy dan aksi 

heroiknya pun ada di tangan orang nomor satu Polda NTT tersebut. Publik rasanya hanya ingin 

menyampaikan pesan kepada Kapolda selamatkan Rudy, selamatkan manusia NTT dan penuhi 

janji membasmi human trafficking. 

24 
Kamis, 13 

November 

Brigpol Rudy 

Soik Teriak 

Ditekan (PK, Hal: 

Rabu (12/11/2014) sekitar pukul 17.13 Wita, Rudy Soik keluar dari ruangan Wakil Direktur 

Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTT diapit dua petugas kepolisian. 
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2014 5) Dengan nada setengah berteriak, Brigpol Rudy Soik mengatakan dirinya ditekan saat 

memberikan keterangan pers kepada wartawan di Markas Polres Kupang Kota, Selasa 

(11/11/2014) siang. Tidak dijelaskan siapa yang menekan dirinya. "Nanti ada saatnya saya bicara. 

Kemarin Selasa (11/11/2014) konferensi pers itu saya ditekan," katanya sambil terus digiring ke 

ruangan Kasubdit 4 Tipiter, Teja Lesmana. 

Ditanya bagaimana dengan kasus pemukulan terhadap Ismail Paty, dengan nada tinggi, Rudy 

yang sudah berada di dalam ruangan mengatakan visum yang dibuat itu rekayasa. "Itu visum 

rekayasa semua," tegasnya. 

Selanjutnya, Rudy tidak bisa lagi bisa dimintai keterangan karena ruangan Kasubdit 4 Tipiter 

sudah tertutup rapat. Rudy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap 

Ismail Paty Sanga, warga Adonara oleh Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda 

NTT. Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi Drs Endang Sunjaya, SH, MH yang dikonfirmasi melalui 

Kabid Humas, AKBP Agus Santoso, Rabu (12/11/2014) membenarkan penetapan Brigpol Rudy 

Soik sebagai tersangka. Penyidik Ditreskrim Umum Polda NTT sudah memeriksa Rudy sebagai 

tersangka di Mapolda NTT Rabu (12/11/2014) siang. 

25 
Kamis, 13 

November 

2014 

Tersangka 

Brigpol Rudy 

Soik Diperiksa 

(TE, Hal: 9,10) 

Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit I 

Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskrimum) Polda NTT. Rabu (12/11) anggota Satgas 

trafficking Polda NTT, bentukan Kapolda NTT, Brigjen Pol Endang Sunjaya itu, menjalani 

pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Ismail Pati Sanga. Rudy 

diperiksa oleh penyidik Bripda Yanti Ludji. Dalam perkara ini, Rudy dijerat dengan pasal 352 KUHP 

ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Rudy usai menjalani pemeriksaan, sempat 

diamankan di ruang kerja Wadir Reskrimum, AKBP Sugeng Kuniarji. Selanjutnya, Rudy 

digelandang petugas Propam Polda NTT ke ruang kerja Kasubdit 4 Tipidter, AKBP Teja Lesmana. 

Kabid Humas Polda NTT, AKBP Agus Santosa, saat dikonfirmasi, mengatakan Brigpol Rudy tidak 
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ditahan, dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan koperatif, tidak akan melarikan diri 

maupun menyembunyikan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Selain itu, Brigpol Rudy 

tidak ditahan, karena segera menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Tedy Moa di 

Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang. 

Brigpol Rudy kepada wartawan di Mapolda NTT, menyatakan ada rekayasa besar dalam kasus 

yang menimpanya. "Ada rekayasa besar, termasuk hasil visum korban," sebut Rudy. Sebelumnya, 

sejumlah aktivis mahasiswa dan keluarga korban, yang tergabung dalam Forum Anti Kekerasan 

(FAK), melakukan unjuk rasa di Mapolda NTT. 

26 
Kamis, 13 

November 

2014 

Rebeca Ledoh 

Divonis 7 Tahun 

(TE, Hal: 12) 

Rebeca Oematan-Ledoh terdakwa kasus tidaka pidana perdagangan orang (trafficking) ahirnya di 

vonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim, pada persidangan di Pengadialan Negeri Kupang Rabu, 

(12/11). Dalam amar putusan yang di bacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Parlas 

Nababan dan kedua hakim anggota, Ida Ayu dan Jamser Simanjuntak, terdakwa terbukti secara 

sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penjualan orang sebagaimana diatur dan  

diancam pidana pada dakwaan kesatu primer yaitu pasal 7 ayat (2)  UU Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) 

KUHP dan dakwan kedua  

Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengannya majelis hakim menolak nota pledoi 

penasihat hukum terdakwa, Manotona Laila yang meminta Majelis Hakim untuk membebaskan 

terdakwa dari semua tuntutan hukum. 

Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga membebani membayara denda sebesar Rp 

200.000.000, subsidair enam bulan penjara, Putusan majelis hakim itu lebih ringan dari tututan 

Jaksa Penuntut Umum. Pasalnya pada sidang sebelumnya, Rabu (22/10) Lasmaria F. Siregar 

selaku JPU menuntut terdakwa selama 10 tahun penjara dan denda Rp. 300.000.000 subsidair 6 

bulan penjara. Atas putusan ini, baik JPU maupun PH terdakwa masih pikir-pikir soal upaya 
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banding.   

27 
Kamis, 13 

November 

2014 

Proses Hukum 

Rudy Soik 

Dipertanyakan 

(VN, Hal: 1) 

Proses hukum terhadap Brigpol Rudy Soik dipertanyakan sejumlah aktivis LSM yang selama ini 

getol mempersoalkan mandegnya proses hukum kasus human trafficking yang diduga 

melibatkan oknum perwira Polda NTT. Rudy dituduh menganiaya Ismael Patti saat memburu 

pelaku trafficking berinisial TS di wilayah Bimoku, Kota Kupang. 

Ismael diduga menyembunyikan TS yang selama ini diburu polisi. Rudy pun sudah diperiksa  

Polda NTT, Rabu (12/11). “Ada indikasi Rudy Soik berusaha dibungkam agar tak lagi bersuara 

tentang mafia trafficking yang diduga kuat melibatkan oknum perwira Polda NTT,” ujar mantan 

anggota DPD RI Sarah Lery Mboeik. Lery khawatir ada strategi cuci tangan dalam penanganan 

kasus trafficking dengan mencari-cari kelemahan/kelengahan penyidik Brigpol Rudy. “Rudy mau 

diposisikan sebagai orang bermasalah, sementara institusi tidak bermasalah. Semua tahu bahwa 

Rudy selama ini kan mengungkap ketidakberesan proses hukum kasus trafficking,” katanya. 

Dia mempertanyakan, kenapa oknum-oknum yang bermain dalam kasus trafficking tidak 

disentuh, tetapi justru Brigpol Rudy yang didorong menjadi bagian dari masalah. “Ini harus jadi 

perhatian agar semua pihak tahu siapa aktor intelektual yang mendorong Rudy jadi bagian dari 

masalah, apalagi kasus yang hendak diungkap Rudy sudah menjadi isu nasional,” ujarnya 

28 
Sabtu, 15  

November 

2014 

Formadda NTT 

Duga Rudy 

Dikriminalisasi 

(TE, Hal: 8) 

Koordinator Formadda NTT, Pater Kristo Tara OFM menyesalkan penetapan Brigpol Rudy Soik 

sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan di Kupang, Rabu (12/11). Menurut Pater 

Kristo, Brigpol Rudy Soik adalah salah satu anggota polisi yang berani membongkar mafia 

perdagangan manusia di NTT yang selama ini sangat rapat ditutupi polisi. "Dua bulan lalu Rudy 

Soik berhasil membongkar mafia TKI ilegal yang diduga melibatkan oknum pejabat Polda NTT. 

Hari ini (kemarin) Rudy Soik dijadikan tersangka dengan tuduhan penganiayaan terhadap 

keluarga TKI. Kami menduga Rudy Soik adalah korban kriminalisasi jaringan mafia perdagangan 

manusia," tandas Pater Kristo kepada Timor Express (Fajar Media Center) melalui pesan singkat 
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(SMS), Rabu (12/11). 

Atas hal tersebut, Pater Kristo mendesak polisi untuk segera membebaskan Brigpol Rudy Soik 

dari tindakan kriminalisasi tersebut. Sebaliknya, Kapolda NTT didesak untuk membersihkan mafia 

perdagangan orang di tubuh Polda NTT. 

"Kami mendesak Polda NTT untuk membebaskan Rudy Soik dan membersihkan Polda NTT dari 

oknum yang diduga terlibat jaringan mafia perdagangan manusia. Komisi III DPR RI mesti turun 

tangan dan selamatkan Rudy Soik dari jerat para penjahat kemanusiaan," tambah Pater Kristo. 

Pihaknya juga akan memberikan dukungan terhadap Brigpol Rudy Soik. "Kita sedang koordinasi 

dengan beberapa teman advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada Rudy Soik," 

imbuhnya. 

29 
Sabtu, 15  

November 

2014 

Kasus Rudy Soik 

bukan Rekayasa 

(VN, Hal: 2) 

Tidak ada rekayasa dalam proses hukum terhadap Brigpol Rudy Soik, karena penyidikan yang 

dilakukan terhadap dirinya berdasarkan fakta hukum yang terjadi.  Penegasan itu dikemukakan 

Kabid Humas Polda NTT AKBP Agus Santosa ketika dihubungi, Jumat (14/11). Menurut Agus, 

dalam kasus penganiayaan terhadap Ismael Patti tersebut, Brigpol Rudy Soik telah ditetapkan 

sebagai tersangka. 

Sementara, yang terkait dengan pelaku trafficking yang dilaporkan oleh Rudy Soik, masih 

dilakukan pengembangan kasus, dan penyelidikan untuk mencari fakta, dan bukti yang kuat.  

Sebelumnya, proses hukum terhadap Brigpol Rudy Soik dipertanyakan sejumlah aktivis LSM yang 

selama ini getol mempersoalkan mandegnya proses hukum kasus human trafficking yang diduga 

melibatkan oknum perwira Polda NTT. 

Rudy dituduh menganiaya Ismael Patti saat memburu pelaku Trafficking berinisial TS di wilayah 

Bimoku, Kota Kupang. Ismael diduga menyembunyikan TS yang selama ini diburu polisi. Rudy pun 

sudah diperiksa Polda NTT, Rabu (12/11). 
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“Ada indikasi Rudy Soik berusaha dibungkam agar tak lagi bersuara tentang mafia trafficking 

yang diduga kuat melibatkan oknum perwira Polda NTT,” ujar mantan anggota DPD RI Sarah Lery 

Mboeik. 

30 
Minggu, 

16  

November 

2014 

Atasi Human 

Trafficking  Dari 

Desa ( VN, Hal:1) 

Masalah perdagangan manusia (Human trafficking) selalu dikemas dalam pengiriman tenaga 

kerja, berakar di desa. Karena itu mengatasi masalah ini gharus di mulai dari desa kemiskinan 

persoalan social-budaya adalah akar dari masalah tersebut. Demikian salah satu intisari 

pandangan yang menge muka dalam dialog interaktif tentang human trafficking di Aula Undana 

Fisip, Sabtu (15/11). Dialog tersebut dikemas dalam rangkayan acara deklarasi Sekolah Kader 

Salomo yang di gagas GMKI Cabang Kupang. Dialog tersebut menghadirkan sejumlah pembicara 

dari kalangan akademisi seperti Jeni Eoh, Rudi Rohi, dan Frans Gana (Undana), tokoh agama dan 

kalangan pers. 

Dalam dialog tersebut diungkapkan bahwa berapa persoalan tersebut jika mampu diatasi, maka 

dapat menekan angka trafficing membaik, maka ruang untuk PJTKI nakal mengeksploitasi tenaga 

kerja semakin sempit. Sealnjutnya para tenaga kerja takmungkin dibodohi, dipalsukan 

identitasnya melalui KTP maupun paspor. 

31 
Minggu, 

16  

November 

2014 

Belum ada 

Langkah 

Preventif ( VN, 

Hal: 1) 

Masalah human trafficking sudah mendapat atensi dari elemen-elemen masyrakat NTT. Apalagi, 

angka kasus trafficking di NTT sudah menempati urutan pertama Nasional. Salah satu lembaga 

yang serius memperjuangkan penuntasan kasus trafficking adalah Ampera (Aliansi Melawan 

Perdagangaan Orang) NTT, yaitu terdiri dari 80-an Organisasi mahasiswa, dan LSM yang ada di 

NTT dan di Jakarta. Dalam pertemuan bersama Komisi VIII DPR RI, Ampera membeberkan 

seriusnya persoalan trafficking di NTT yang membutuhkan penanganan segera oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemprov NTT. Dalam pertemuan tersebut Ampera mengusulkan sejumlah 

rekomendasi guna menangani persoalan trafficking, salah satunya dengan membubarkan Gugus 

Tugas Anti Trafficking dan menggantinya dengan Badan Nasional Anti Tarafficking.  
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32 
Minggu, 

16  

November 

2014 

Bubarkan Gugus 

Tugas Anti 

Traficking ( VN, 

Hal: 1) 

Politik anggaran pemerintah provinsi NTT mnembuktikan bahwa belum ada langkah Preventif 

(pencegahan) kasus perdagangan manusia (human trafficking). Sebab, Pemprov NTT hanya 

mengalokasikan anggaran untuk penanganan/pemulangan korban pengiriman TKI Ilegal. 

Penanganan kasus trafficking sangat parsial dan tidak menyeluruh, bahkan tidak menyentuh akar 

penyebabnya. Padahal kasus trafficking, di NTT layak di sebut sebagai bencana kemanusiaan 

yang membutuhkan penangulangan darurat. Hal tersebut ditegaskan oleh ketua Komisi V DPRD 

NTT Winston Rondo pada dialog interaktif tentang human trafficking di FISIP Undana Sabtu, 

(15/11) petang.  

33 
Selasa, 18  

November 

2014 

Rudy Soik Akui 

Pukul Ismail (PK, 

Hal: 3) 

Oknum anggota Polda NTT yang menjadi tersangka penganiayaan, Brigpol Rudy Soik mengaku 

memukul Ismail lantaran emosi korban berbelit-belit memberikan keterangan. Kendati demikian, 

tindakan Brigpol Rudy tidak dapat dibenarkan dengan memukul Ismail. 

"Saat saya tanya Rudy Soik mengakui menganiaya korban dengan memukul korban lantaran 

kesal Ismail berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Saya selaku Kapolda tentu tidak akan 

membiar masalah itu terjadi. Proses hukum terhadap Rudy terus berjalan," tandas Kapolda NTT, 

Brigjen Pol Endang Sunjaya kepada wartawan di Kupang, Senin (17/11/2014) siang. 

Tak hanya itu, Kapolda Sunjaya menceritakan tak tinggal diam setelah mendapatkan laporan 

terkait pemukulan yang dilakoni Rudy Soik. Ia pun memanggil dokter yang memvisum korban 

pemukulan Rudy. 

"Dokter itu saya tanya apakah ada luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Dari dokter 

sendiri menyatakan korban mengalami luka memar karena benda tumpul," ujar Kapolda Sunjaya. 

Kapolda Sunjaya menyayangkan Brigpol Rudy Soik yang memberikan pernyataan laporan 

penganiayaan itu bagian kriminalisasi hingga rekayasa. 
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34 
Selasa, 18  

November 

2014 

Provinsi NTT 

Kantong 

Trafficking di 

Indonesia (TE, 

Hal: 15) 

Provinsi NTT merupakan salah satu daerah kantong traffficking di Indonesia. Hal ini terlihat 

dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi, di mana sebagiannya merupakan warga NTT. 

Demikian sambutan Gubernur NTT yang di bacakan kepala sospol provinsi NTT Sisilia Sona saat 

membuka kegitan sosialisai, identifikasi dan fasilitasi permasalahan pencegahan dan 

perdagangan tindak pidana perdaganagn orang (PP TPPO), Rabu (12/11) dilantai dua Kantor 

Bupati Ende. Dia mengambil contoh terkait dengan hal itu adalah kasus burung walet di Medan 

maupun kasus penampungan dan pemberangkatan TKI ilegal ke Batam.    

35 
Kamis, 20 

November 

2014 

HumanTraffickin

g Darurat 

Kemanusiaan di 

NTT, DPRD Akan 

Bentuk Pansus 

(TE, Hal: 1,7) 

Akhir pekan lalu di lantai dua gedung FISIP Undana Kupang hadir sejumlah narasumber yang 

memang di undang panitia untuk, mendiskusikan sebuah topik menarik yang lagi hangat di NTT, 

yakni human trafficking atau perdagangan manusia. Para narasumber dari berbagai latar 

belakang ini (Akademisi, Legislatif, LSM, Aktifis Anti human trafficking, pelayan gereja, 

media/pers) dihadirkan untuk memberi pandangan atau tangapan/ sikapnya dari prespektif, baik 

itu prespektif ekonomi, regulasi/hukum, sosial peran gereja, praktisi akademisi, pengawasan 

lembaga legislatif juga media dan OKP.   

36 
Kamis, 20 

November 

2014 

Berkas Brigpol 

Rudy Soik P-21 

(TE, Hal: 9,10) 

Tim penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda NTT segera melakukan pelimpahan tersangka dan 

barang bukti atau pelimpahan tahap dua, perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dengan 

tersangka Brigpol Rudy Soik. Brigpol Rudy menjadi tersangka perkara dugaan penganiayaan 

terhadap Ismail Pati Sanga. Pelimpahan tahap dua segera dilakukan penyidik, setelah tim jaksa 

peneliti Kejati NTT, menetapkan berkas perkara ini telah lengkap (P-21). Kabid Humas Polda NTT, 

AKBP Agus Santosa, yang dikonfirmasi kemarin, Rabu (19/11), membenarkan hal ini. Dia 

menerangkan, dengan P-21-nya perkara tersebut, tim penyidik segera melakukan perampungan 

untuk proses pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bidang Tindak Pidana Umum (Tipidum) 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Terpisah, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Ridwan Angsar, yang 

dikonfirmasi, mengatakan pada prinsipnya pihaknya siap menerima pelimpahan perkara 

tersebut. Dan selanjutnya, apabila berkas dan tersangka telah diterima, tim JPU akan segera 
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melakukan penyusunan surat dakwaan, dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 

IA Kupang, untuk disidangkan. 

37 
Jumat, 21 

November 

2014 

Brigpol Rudy 

Soik Ditahan (TE, 

Hal: 9,10) 

Brigpol Rudy terlebih dahulu ditangkap usai menjalani pemneriksaan di bidang profesi dan 

Pengamanan (Bid Propam) Polda NTT dan selanjutnya di bawa ke ruang Ditreskrimum. Berapa 

saat kemudian, Brigpol Rudi ditetapkan sebagai tahanan, dan dijebloskan ke dalam tahanan 

Mapolda NTT. Kabidhumas Polda NTT, AKBP Agus Sentosa yang di konfirmasi  kemarin, Kamis 

(20/11),  membenarkan hal ini. Dia menerangkan penahana brigpol rudy, dilakukan setelah 

berkas perkara (P-21) oleh tim jaksa peneliti Bidang Tindak Pidana Umum (Tipidum) Kejaksaan 

Tinggi (Kajati)    

38 
Jumat, 21 

November 

2014 

Kompolnas 

Pertanyakan 

Penahanan Rudy 

Soik ( VN, Hal: 2) 

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrachman menilai ada yang 

tidak wajar dalam penahanan anggota Polda NTT Brigadir Rudy Soik oleh Polda NTT. Penahanan 

Rudy dianggap tak perlu. Ada kesan polisi sedang kebakaran jenggot setelah Rudi menjadi 

narasumber di acara Mata Najwa. “Kami akan pertanyakan,” kata Hamidah saat dihubungi, Kamis 

(20/11). Menurut Hamidah, Polri tampak tegas sekali, langsung menahan Rudy dengan tuduhan 

penganiyaan. Padahal, ada banyak kasus penganiayaan lain yang tersangkanya tak ditahan. 

Bahkan, tak sedikit pula laporan terkait polisi yang menganiaya tersangka, atau warga lainnya 

tapi tak ada tindak lanjutnya. “Pertanyaannya adalah, kalau bukan Rudy apakah akan ditahan 

juga?” ujar Hamidah. Hamidah menduga penahanan Rudy ada hubungannya dengan 

penampilannya di acara bincang-bincang Mata Najwa yang ditayangkan Metro TV. Dalam acara 

itu Rudy menjadi narasumber dalam talkshow yang bertajuk bisnis manusia. Polri harusnya 

menghargai semangat Rudy untuk mengungkap kasus-kasus perdagangan manusia. Rudy bahkan 

bisa jadi pintu masuk bagi Polri untuk membersihkan oknum-oknum polisi yang terlibat 

kejahatan perdagangan manusia. “Saya pikir kasus ini menjadi bukti betapa polisi masih belum 

siap dikritik. Rudy kan di sini sedang menyuarakan kritik,” ujarnya. Rudy, penyidik kasus 

perdagangan manusia (human trafficking) ditahan di sel Polda NTT dengan tuduhan menganiaya 
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Ismail Paty Sanga, warga Kota Kupang, pada 29 Oktober. 

Rudy diduga melakukan pemukulan ketika memburu Tony Seran, rekan Ismail, yang diduga 

anggota jaringan perdagangan manusia. Rudy Soik membantah pemukulan itu. Dia pun curiga 

visum yang dilakukan polisi direkayasa. “Visum itu tidak benar. Itu rekayasa,” ujar Rudy. Rudy 

terancam dijerat Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Namun, ia menegaskan cuma 

kontak fisik saat menggeledah Ismail Patty. “Saya hanya menggeledah badan Ismail,” kata dia. 

39 
Jumat, 21 

November 

2014 

Kematian TKW 

Asal Kupang 

Dipertanyakan 

(VN, Hal: 9) 

Seorang tenaga kerja wanita asal Kupang Orpah Elisabeth Lulu yang diduga dipulangkan oleh 

majikannya dalam keadaan tak bernyawa, Kamis (20/11) dipertanyakan keluarga. Selain 

pengirimannya tanpa pendamping dan hanya melalui kargo Bandara El Tari Kupang dengan nama 

Elisabeth Mangi dalam dokumen pengirimannya. Nama itu berbeda dengan nama aslinya yaitu 

Orpah Elisabeth Lulu. 

Karena itu, hari ini keluarga akan mengajukan surat ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan 

autopsi terhadap korban yang diduga dikirim oleh PT Bina Sakti Mandiri, milik Beni Bone.  

Perwakilan keluarga Philipus Fernandez kepada VN, Kamis (20/11) malam di rumah duka RT 

018/RW 004, Kelurahan Oeba, Kota Kupang mengatakan, terkait dengan berbagai alasan yang 

tidak wajar yang diperoleh keluarga, hari ini korban akan diajukan ke RS Bhayangkara untuk 

diautopsi. 

Philipus mengaku, cukup rumit memperoleh dokumen-dokumen penerbangan korban yang 

dikirim melalui pesawat Garuda Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut baru didapat pada pukul 

22.15 Wita melalui seorang petugas bea dan cukai. Dokumen-dokumen yang diperoleh, menurut 

keluarga, belum mampu menjelaskan kejanggalan yang dirasakan oleh keluarga. Karena itu 

keluarga memutuskan untuk mengotopsi ulang jenazah sekalipunn menurut dokumen yang 

dilampirkan oleh Kedubes RI di Malaysia dalam surat keterangan Nomor 0811/SK-JNH/11/2014, 
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disebutkan bahwa jenazah telah diotopsi. 

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang sanak keluarga dari almarhumah Peter Neno Hai. Menurut 

Peter, sebelum menerima surat dari Kedubes RI tersebut, kabar kematian almarhumah diketahui 

dari teman almarhumah di Malaysia yang bernama Hilda. Kabar tersebut pun diperoleh melalui 

jejarig sosial facebook. Hilda mengabarkan bahwa Orpah meninggal pada hari Minggu tanggal 9 

November di RS Sultan Haji Ahmad Shah, Kuanama, Malaysia. 

40 
Sabtu, 22 

November 

2014 

Organ Tubuh 

Orpah Dibawa ke 

Labfor Bali ( VN, 

Hal: 10)  

Organ tubuh TKW asal Kupang yang meninggal di Malaysia sudah di autopsy, Jumat (21/11) 

dibawa ke Labfor Bali tim dokter dari RS Bhayangkara Kupang tidak merincikan organ tubuh apa 

saja yang diambil untuk diselidiki lebih lanjut, tetapi keluarga berharap hasilnya bisa memastikan 

penyebab kematian korban. Hal itu disampaikan keluarga Orpah, Peter Kepada VN Jumat, 

(21/11) malam, Usai mengikuti autopsi Korban di RSUD Johanes Kupang. Ditemani anggota 

keluarga besar yang lainnya. Peter menyampaikan hasil belum di sampaikan kepada  keluarganya 

karena organ tubuh masih akan diteliti di Labfor Bali. 

41 
Sabtu, 22 

November 

2014 

64 TKI 

diamankan Polisi 

( VN, Hal: 10) 

Sebanyak 64 tenaga kerja asal Kabupaten TTU , Belu dan Malaka diamankan polisi dari Mapolsek 

Kelapa Lima, Kota Kupang Kamis, (21/11) karena tidak memliki dokumen ketenagakerjaan. Dari 

64 TKI yang hendak di kirim ke Kalimantan itu diantaranya 51 orang dewasa dan 13 orang anak-

anak. Para TKI direkrut PT Borneo Sejahtera Marimun yang berpusat di Jakarta. 

Kepala Dinas Nakertrans NTT Simon S Tokan melalui Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan 

Tenaga Kerja Nakertrans NTT Paul Luo Kedang kepada VN, Jumat, (21/11) menjelaskan para 

calon tenegakerja itu di rtekrut PT Borneo Sejahtera Marimun yang berpusat di Jalan MT 

Haryono kompleks Royal Vika 182 Jakarta. 

Para calon tenaga kerja itu menurut rencana akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit di 

Balik Papan. Perusahaan resmi ini memang sudah memiliki Surat Pengantar Pengarahan (SSP) 
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Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun 

perusahaan tidak memliki Surat Perintah Perekrutan (SPR) dari Dinas Nakertrans. Selain itu ketika 

digerbek polisi kemarin malam, sekitar pukul 11.30 weita di rumah penampungan di Oesapa, dua 

orang dari perwakilan baru melakukan sosialisasi. “Hal ini melangar peraturan perekrutan tenaga 

kerja yamg seharusnya dilakukan sebelum perekrutan,” ujarnya. 

42 
Senin, 24 

November 

2014 

Bawa Bayi 24 

calon TKI 

Dipulangkan ke 

TTU (PK, Hal: 

1,7) 

Dua puluh empat orang calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Timor Tengah Utara 

yang tak memiliki dokumen lengkap dan membawa bayi dipulangkan oleh Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi NTT kembali ke rumah mereka masing-masing di sejumlah kecamatan 

di TTU. 

Pemulangan 24 calon TKI itu dilakukan setelah sebelumnya mereka diamankan oleh Kepolisian 

Resor (Polres) Kupang Kota. Sebelum dikembalikan ke TTU, 24 calon TKI yang membawa serta 

enam orang anak berusia enam bulan sampai tiga tahun itu, selanjutnya dibawa ke Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten TTU untuk didata identitas mereka. 

Polres Kupang Kota mengetahui 24 calon TKI ini tak punya dokumen lengkap saat mereka 

melapor karena tidak diberi makan oleh pengurus calon TKI bernama Dolvi Seran. 

Pantauan Pos Kupang saat berada di Dinas Nakertrans TTU pukul 09.00 Wita, puluhan calon TKI 

tersebut membawa tas pakaian yang ditumpukkan di sisi kiri kantor tersebut.  Ada calon TKI yang 

sedang menyusui anaknya. "Kami dijanjikan kerja di sana (Kalimantan) dengan gaji Rp 1, 9 juta, " 

tutur salah seorang calon TKI. 

Salah seorang calon TKI, Erni Ana Murni (27), warga Suspini, Kecamatan Insana Barat, 

mengatakan, mulanya ia diajak oleh salah seorang TKI, Dolvi Seran, warga Kabupaten Malaka 

yang sebelumnya telah bekerja di Kalimantan Timur. 

Erni diajak Dolvi untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Erni   berangkat 
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dari Kefamenanu menuju Kupang hari Jumat (21/11/2014).  

"Dia (Dolvi) bilang biaya transportasi dan makan minum dia yang tanggung, saya hanya bawa KTP 

saja. Sebelumnya kami minta supaya Dolvi ketemu kepala desa untuk mendapat surat 

rekomendasi. Dia bilang akan urus. Saat kami tiba di Kupang, kami kaget ternyata ada banyak 

calon TKI juga. Kami tidak tahu nama perusahaan kelapa sawit dan di mana," kata Erni. 

 

43 
Senin, 24 

November 

2014 

Tidak Tahu Baca 

(PK, Hal: 1,7) 

Aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan Udara (Lanud) El Tari 

Kupang menggagalkan keberangkatan sembilan orang yang diduga calon TKI ilegal di Bandara El 

Tari Kupang, Minggu (23/11/2014). Sembilan calon TKI itu hendak berangkat menuju Surabaya  

menumpang pesawat Lion Air sebelum melanjutkan perjalanan  menuju Kalimantan  

menggunakan kapal laut. 

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) El Tari Kupang, Kolonel Penerbang Andi Wijaya, ditemui 

Pos Kupang di kantornya, Minggu (23/11/2014) menjelaskan, sekitar pukul 08.00 Wita, sembilan 

calon TKI yang diduga ilegal tiba di Bandara El Tari Kupang hendak berangkat ke Surabaya.  

Saat pemeriksaan KTP sebelum naik pesawat, kata Andi, petugas melihat ada kejanggalan KTP 

sembilan calon TKI itu. Ada lima orang yang tanggal dan bulan lahirnya sama. Empat di antaranya 

memiliki kesamaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir.  

"Ketika petugas kami tanya asal dari mana, mereka kebingungan dan gugup menjawabnya. 

Bahkan ada yang tidak tahu tempat dari mana ia berasal, sehingga bertanya kepada teman di 

sebelahnya," jelas Andi. 

Andi mengatakan, setelah mengetahui ada yang mencurigakan, petugas membawa sembilan 

calon TKI itu ke Kantor POM TNI AU untuk diperiksa sebelum menyerahkan kepada Polda NTT 
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guna pemeriksaan lebih lanjut.  Hasil pemeriksaan sembilan calon TKI tersebut, demikian 

Andi, ada beberapa orang yang tidak tahu baca. 

"Bukan hanya itu, mereka juga tidak dibekali keterampilan untuk bekerja," ujarnya. 

Antonius Bere (16), salah seorang calon TKI mengatakan, KTP yang dimilikinya KTP palsu. 

"Itu KTP orang lain yang buat untuk kami. Kami hanya kasih uang 300 ribu dan langsung terima 

jadi. Saya tidak tahu kapan saya lahir. Data di KTP itu tidak benar," ungkap pria yang putus 

sekolah SD itu. 

Ditanya hendak ke mana, Bere mengatakan, hendak ke Kalimantan. 

"Semua keperluan kami sejak dari Lubus, Belu, sampai Kalimantan sudah disiapkan oleh orang 

lain. Mulai dari tiket pesawat sampai tiket kapal laut semua orang yang siap, kami hanya jalan 

saja. Kami ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit," kata Bere. 

 

44 
Senin, 24 

November 

2014 

Pak Jokowi 

Bantu Suami 

Saya (PK, Hal: 

1,7) 

Istri anggota Polda NTT, Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, Wellinda Juliatni Wonlele, berharap 

agar Presiden RI, Joko Widodo dan Kepala Polri Jenderal Sutarman membantu suaminya dalam 

membongkar mafia perdagangan manusia. Ia juga berharap ada keadilan bagi suaminya, yang 

ditahan karena dugaan penganiayaan. 

"Saya sangat berharap Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri Jenderal Sutarman, bisa 

membantu suami saya dalam melawan dan membongkar jaringan mafia perdagangan manusia di 

NTT," kata Wellinda, Minggu (23/11/2014). Wellinda mengatakan, apa yang dilakukan suaminya 

bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan banyak orang di NTT.  Rudy 

tengah berusaha mengungkap jaringan mafia perdagangan manusia di daerahnya, termasuk 
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melaporkan atasannya yang dia anggap terlibat dalam kasus itu. 

Wellinda menyatakan, suaminya yang seorang anggota polisi aktif saja diperlakukan seperti itu, 

apalagi warga biasa yang ingin membongkar jaringan mafia tersebut. 

Ia mengatakan, setelah menjalani masa tahanan di Polda NTT, kondisi fisik dan mental suaminya 

berubah drastis.  

"Sepertinya dia lagi beban pikiran menghadapi kasus ini secara sendirian," ujar Wellinda. 

Ia berharap kasus tersebut segera diselesaikan hingga pengadilan sehingga membuktikan bahwa 

suaminya telah menjalankan tugas dengan baik dan benar. 

45 
Senin, 24 

November 

2014 

TNI AU Kembali 

Amankan 

Sembilan Calon 

TKI Belu (VN, 

Hal: 10) 

TNI Angkatan Udara (AU) kembali mengamankan sembilan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

asal Kabupaten Belu Minggu, (23/11) sekitar 09.40 wita. Para calon TKI hendak diberangkatkan 

dengan pesawat Lion Air tujuan Kalimantan via Surabaya itu direkrut PT Pilar Wana Persada di 

Kecamatan Lamandau, Kalimantan Tengah yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. 

Setelah diamankan di Bandara El Tari Kupang, para calon TKI itu diarah kan ke Pos Provos TNI AU 

di Penfui untuk diinterogasi. Dari data yang berhasil di himpun anggota TNI AU  calon TKI itu 

terdiri dari tiga orang laki-laki dan enam orang perempuan yakni Patrisia Kase (28), Fransiska 

Nuban (17), Yohanes Halla (16), Dominika Serfina Nabu (16), Antonius Bere (17), Hermina Nabu 

(28), Romana Seuk (39) Selfina Samol (30), dan sendi sanae (19). 

Sesuai pengakuan para calon TKI hanya dua orang yang mampu membaca dan menulis dengan 

baik, sementara lainya buta huruf. 

46 
Senin, 24 

November 

Merasa Ditipu 24 

Naker Lapor 

Merasa di tipu 24 tenaga kerja antar adaerah asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang 

hendak di berangkarkan secara ilegal kekalimantan timur melaporkan pengerah tenaga kerja 
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2014 Pengerah TKI 

(VN, Hal: 12) 

Dolvianus Seran ke Polisi. 

Erniana Muni yang ditemui VN, Sabtu (22/11) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kefamenanu mengisahkan sebanyak 24 Orang tenaga kerja bersama enam orang bayi berusia 8 

bulan hingga tiga tahun asal Kabupaten TTU direkrut Dolvianus Seran warga Bidukfoho 

Kabupaten Malaka, untuk dipekerjakan pada perkebunan kelapa sawit di Kalimatan Tengah. 

Mereka diiming-imingi gaji mencapai Rp 2 juta, dengan proses pemberangkatan mudah karena 

hanya bermodalkan KTP. 

47 
Selasa, 25 

November 

2014 

Jaksa Giring 

Rudy Soik ke 

Rutan Penfui 

(PK, Hal: 1,7) 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang menggiring Brigadir Polisi 

(Brigpol) Rudy Soik ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Penfui Kupang. Penahanan Rudy 

Soik setelah penyidik Direskrimum Polda NTT melakukan penyerahan tahap dua kepada Kejati 

NTT. 

Pantauan Pos Kupang, Senin (24/11/2014) Rudy  Soik tiba di Kejati NTT, sekitar pukul 11.15 Wita. 

Rudy diantar oleh beberapa penyidik Polda NTT yang dikoordinir Kompol Alex Aplugi. Rudy 

diantar dari Mapolda NTT ke Kejati NTT menggunakan mobil tahanan Polda NTT. 

Saat tiba di Kejati NTT, Rudy langsung dibawa ke ruang staf tindak pidana (Tipid) Keamanan dan 

Ketertiban Umum (Kamtibum). Tidak berapa lama, Rudy dibawa lagi ke ruang Kasi Tipid 

Kamtibum, Bayu Sugiri, SH. Karena saat itu para pejabat di Kejati NTT sedang pertemuan, Rudy 

dibawa lagi ke ruang staf Tipid Orang dan Harta Benda (Orhada) Kejati NTT. 

Rudy tetap dikawal beberapa penyidik di ruang staf Tipid Oharda. Ada beberapa jaksa 

berkomunikasi dengan Rudy.  Rudy juga dikunjungi istrinya Wellinda Juliatni Wonlele, bersama 

kedua orangtuanya. Saat di ruang Tipid Oharda, Rudy sempat diberi teh. Dia juga sempat 

berbincang-bincang dengan Jaksa Hanok Amalo, SH. 

Sementara staf  Pidum Kejati NTT sibuk mengecek BAP Rudy yang dilimpahkan penyidik Polda 
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NTT. Setelah dinyatakan lengkap, Rudy diserahkan dari Kejati NTT kepada Kejari Kupang. 

48 
Selasa, 25 

November 

2014 

Satgas 

Trafficking 

Bentukan 

Kapolda Terlibat 

Mafia (TE, Hal: 

1,7) 

Ini kabar gembira sekaligus kabar buruk bagi masyarakat NTT. Betapa tidak, Tim Satuan Tugas 

(Satgas) Pemberantasan Mafia Trafficking yang dibentuk Kapolda NTT beberapa bulan lalu 

ternyata terlibat dalam mafia perdagangan orang. Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar 

Ormas Save NTT, Senin (24/11) di Kompolnas RI dan menghadirkan Irwasda Polda NTT serta 

sejumlah perwira Bareskrim Mabes Polri serta anggota DPR RI asal NTT. Dalam rapat yang 

berlangsung lebih dari tiga jam itu, Irwasda Polda NTT, Kombes Pol Jhon Efri "diadili" dan 

dimintai pertanggungjawabannya terkait banyaknya kasus di NTT yang selalu mandek di tangan 

polisi. Misalnya kasus pembunuhan, korupsi hingga isu terhangat saat ini yakni penjualan orang 

yang justeru melibatkan oknum polisi dalam lingkaran mafia itu sendiri. Dalam hal ini, Brigpol 

Rudy Soik menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut. 

Menariknya, Anggota Biro Paminal Mabes Polri, Kompol Stefanus yang hadir pada saat itu 

membeberkan sejumlah temuan Mabes Polri terkait Satgas Pemberantasan trafficking Polda 

NTT. Menurut Stefanus, Biro Paminal yang turun melakukan penyelidikan atas kasus Brigpol Rudy 

Soik menemukan sejumlah bukti keterlibatan Brigpol Rudy Soik dan Satgas trafficking dalam 

mafia trafficking. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan provos, ditemukan ketidak profesionalan yang dilakukan oleh 

tim Satgas trafficking yang dipimpin AKBP Tedja dan itu termasuk salah satu anggot timnya 

adalah Rudy Soik. Baik dalam proses penyidikan atau di luar penyidikan kasus. Ada perilaku-

perilaku yang kurang baik, baik itu disiplin dan etik. Rudy Soik dengan tim ini (Satgas-red) pergi ke 

luar negeri, tanpa ijin Kapolri. Dengan ketua timnya menemui pelaku usaha atau pebisnis TKI di 

Malaysia," beber Stefanus. 

Masih menurut Stefanus, pihaknya juga menemukan sejumlah modus operansi yang dijalankan 

tim satgas tersebut. Dan modus-modus itu melibatkan para pengusaha perekrut TKI di NTT. Dia 
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menegaskan, tim Satgas Trafficking seluruhnya terlibat mafia. Namun dirinya enggan membeber 

secara terbuka karena akan diproses secara internal kepolisian. "Akan ada prosesnya," sambung 

Stefanus. 

Anggota Kompolnas, M Nasser pada kesempatan itu mengungkapkan, sebagai pengawas institusi 

kepolisian, Nasser menilai Polda NTT kalah cerdas dari Brigpol Rudy Soik. Pasalnya, walaupun 

penahanan Rudy Soik atas dugaan tindak pidana penganiayaan, bahkan sejumlah kasus lainnya, 

namun Polda NTT terlambat bersikap. Sehingga Rudy Soik terlanjur membuka keburukan institusi 

polri, bahkan sudah dicintai masyarakat karena berhasil mendapat dukungan media massa. 

49 
Selasa, 25 

November 

2014 

Lanud El Tari  

Gagalkan 

Keberangkatan 

Canker Ilegal 

(TE, Hal: 9,10) 

Pihak Lanud El Tari Kupang kembali menggagalkan keberangkatan 9 orang calon tenaga kerja 

(canaker) ilegal di Bandara El Tari, Minggu (23/11).  

Canaker ilegal yang teridentifikasi berasal dari Kabupaten Belu ini, diamankan petugas saat 

hendak berangkat menggunakan penerbangan pesawat Lion Air, tujuan Surabaya. Petugas 

keamanan bandara, awalnya mencurigai gerak-gerik canaker ilegal yang tak lazim. Saat didekati 

dan ditanya tujuan keberangkatan mereka, hampir semuanya kebingungan dan mengaku tidak 

tau. Hal ini menambah keyakinan petugas bahwa mereka adalah canaker ilegal. Mereka lalu 

dibawa ke kantor POM AU Lanud El Tari untuk diidentifikasi. Petugas juga memeriksa dokumen 

identitas diri mereka. Bukti identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang dikantongi, 

diduga kuat palsu, karena pada lima buah KTP tertera keterangan waktu dan tempat lahir yang 

sama.  

Danlanud El Tari, Kolonel (Pnb) Andi Wijaya, kepada wartawan mengatakan para canaker illegal 

setelah didata di Bagian POM Lanud, langsung diserahkan kepada pihak Polda NTT, guna proses 

hukum selanjutnya.  

Menurut Andi, kasus canaker illegal yang berhasil diamankan di Bandara El Tari cenderung 
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menurun, namun demikian pihaknya terus melakukan pengawasan intensif.  

Terpisah, Kabid Humas Polda NTT, AKBP Agus Santosa, yang dikonfirmasi mengatakan, setelah 

menerima penyerahan 9 canaker illegal dari Lanud, pihak telah melakukan penyelidikan, dengan 

mendalami keterangan semua canaker illegal.  

Patrisia Kase, salah satu canaker illegal, mengaku mereka hendak dipekerjakan di perusahan 

perkebunan kelapa sawit milik PT. Pilar Wanapersada, yang berlokasi di Lamandau, Kalimatan 

Tengah, dengan gaji Rp 1,5 juta per bulan.  

Patrisia mengaku, terkait pembuatan KTP, mereka dibantu oleh Abraham, yang kemudian 

diketahui adalah oknum purnawirawan Polri di Kota Atambua, Belu.  

"Kami rencana ke Surabaya, baru dengan kapal laut ke Kalimantan. Kami semua dari satu 

kampung. Kalo saya mau ikut suami yang sudah duluan kerja di sana," sebut Patrisia.  

Sekadar tahu, para caneker illegal yang terdiri atas tiga orang laki-laki dan 6 orang perempuan, 

adalah Patrisia Kase (28), Fransiska Nuban (17), Yohanes Halla (16), Dominika Serfina Nabu (19), 

Antonius Bere (17), Hermina Nabu (28), Romana Seuk (39), Selfina Samol (28), dan Sendi Sanae 

(19).  

50 
Selasa, 25 

November 

2014 

Kasus Rudy Soik 

Pengalihan Isu 

(VN, Hal: 1) 

Tuduhan penganiayaan terhadap Ismail Pati Sanga (30) yang dialamatkan kepada Brigpol Rudy 

Soik dinilai sebagai usaha pengalihan isu yang lebih vital yang ditangani oleh Brigpol Rudy, yaitu 

kasus human trafficking di NTT. Upaya tersebut tampaknya dilakukan oleh para elit kepolisian 

maupun pemerintah untuk meredam proses penyelidikan yang tengah dilakukan Brigpol Rudy 

yang semakin mendekati jaringan terbesar perdagangan manusia di NTT. 

Penilaian tersebut diungkapkan aktivis kemanusiaan Provinsi NTT Romo Leo Mali kepada VN, 

Senin (24/11) malam, menyikapi penyerahan tahap kedua BAP tersangka Rudy Soik kepada Kejati 
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NTT, Senin (24/11) siang. “Jelas sekali menunjukkan upaya pengalihan. Mengapa? Karena 

pemrosesan yang sudah masuk tahap kedua, terlalu dekat waktunya dengan kasus yang lebih 

besar yaitu penjualan manusia,” ungkap Romo Leo. 

Menurut pendiri J-RUK (Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan) ini, dalam penyelidikan Rudy, 

Ismail termasuk di dalam jaringan penjualan orang. “Dia juga trafficker, berdasarkan hasil 

penyelidikan Rudy,” ungkap aktivis penentang human trafficking ini. Direktris PIAR NTT yang juga 

kader Partai NasDem Sarah Lery Mboeik menambahkan, polisi harus benar-benar menunjukkan 

integritas mereka sebagai penegak kebenaran dan keadilan, dengan tetap melanjutkan proses 

penyidikan dan proses hukum terhadap para pelaku yang masuk dalam jaringan penjualan orang 

di NTT. 

51 
Selasa, 25 

November 

2014 

Rudy Tidak 

melangar UU 

Kepolisian (PK, 

Hal: 1,7) 

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, SH, menilai, Kepolisian 

Polda NTT telah ceroboh dan terlalu cepat menahan Rudy Soik dalam kasus dugaan 

penganiayaan yang dilakukannya. 

"Rudy Soik seharusnya diperiksa oleh Bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) atau Irwasda 

karena dugaan tindak pidana yang dilakukan adalah dalam rangka menjalankan tugas lain yang 

lebih besar. Kejahatan human trafficking yang terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur di 

NTT memerlukan penyidik dengan tipikal berani, punya nyali besar  dan berani mengambil risiko 

apapun juga baik untuk dirinya maupun keluarga. Bahkan korpsnya sendiri," kata Petrus ketika 

dimintai komentarnya, Selasa (25/11/2014). 

Menurut dia, Polda NTT seharusnya mempertimbangkan posisi Rudy Soik ketika melakukan tugas 

penggeledahan telah dilindungi oleh pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian RI yang memberi wewenang Diskresi kepada setiap Pejabat Kepolisian ketika 

melaksanakan tugas di lapangan, di mana pasal 18 UU Kepolisian menyatakan bahwa untuk 

Kepentingan Umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 
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dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri. 

52 
Rabu, 26 

November 

2014 

Brigpol Rudy 

Soik Dicopot 

Dari Tim 

Trafficking (PK, 

Hal: 1,7) 

Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik dicopot sebagai anggota tim satuan tugas khusus penanganan 

mafia human trafficking (perdagangan manusia) bentukan Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi, 

Drs. Endang Sunjaya, SH, MH. Rudy dikeluarkan setelah tim Propam Mabes Polri menemukan 

keterlibatan Rudy dalam mafia penjualan manusia di NTT. 

Wakapolda NTT, Kombes (Pol) Sumartono Jochanan, mengatakan hal itu saat  jumpa pers dengan 

wartawan di Markas Polda NTT, Selasa (25/11/2014) pagi.  Jumpa pers itu setelah Polda NTT 

menghadiri undangan dari Kompolnas terkait mafia human trafficking di NTT di Mabes Polri, 

Senin (24/11/2014).  

"Kompolnas mengundang kami setelah Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan di Polda 

NTT terkait mafia human trafficking. Saat di Mabes Polri, hadir Irwasda, Propam Mabes Polri, 

Kompolnas dan beberapa pihak lain," jelas Sumartono. 

Ia mengatakan, keterlibatan Rudy diduga menerima sejumlah uang dari Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia (PJTKI). Detilnya nanti akan diketahui dari hasil proses hukum yang sementara 

dilakukan tim Propam Mabes Polri. 

"Apakah sampai mengirim calon TKI tidak. Kalau menerima uang mungkin iya. Nanti akan kami 

lihat dari hasil proses yang dilakukan tim Propam Mabes Polri. Nanti Propam Mabes Polri akan 

memberikan rekomendasi bagi Polda NTT untuk ditindaklanjuti," kata Sumartono. 

Ditanya apakah semua anggota tim bentukan Kapolda NTT yang dipimpin Ajun Komisaris Besar 

Polisi (AKBP) Tedja Lesmana, semuanya terlibat dalam mafia human trafficking, Sumartono 

mengungkapkan sementara baru Brigpol Rudy Soik. Setelah pendalaman tim Propam Mabes Polri 

baru akan terungkap. Pasalnya, tim bentukan ini anggotanya diambil dari beberapa polres. 
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53 
Rabu, 26 

November 

2014 

Mabes Polri 

Respons Laporan 

Rudy Soik (VN, 

Hal: 3) 

Laporan Brigpol Rudy Soik mengenai indikasi keterlibatan oknum petinggi Polda NTT beberapa 

waktu lalu, sudah direspons oleh Mabes Polri. Tim Propam Mabes sudah turun ke Polda NTT 

guna melakukan pemeriksaan terkait laporan Rudy tersebut. 

Wakapolda NTT Kombespol Sumartono yang ditemui VN, Selasa (25/11), membenarkan bahwa 

tim dari Propam Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan dan sejauh ini masih ditunggu 

hasilnya yang akan dikirim ke Polda NTT. Dia mengatakan, masih ada dua saksi lagi yang akan 

dipanggil oleh Mabes Polri untuk diperiksa terkait kasus yang dilaporkan Rudy. Dan, semua 

pejabat yang terlibat akan ditindak tegas sesuai dengan komitmen Kapolda NTT. 

Namun, menurut dia, Rudy Soik dimanfaatkan oknum tertentu. “Secara tidak sadar Rudy telah 

dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dalam persoalan ini, dan 

tindakannya tersebut telah merugikan institusi Polda NTT sehingga dia bisa dikenakan sanksi 

sesuai kode etik dan disiplin,” katanya. 

Wakapolda Sumartono tidak menyebut siapa saja pejabat Polda NTT yang diperiksa terkait 

laporan Rudy tersebut. “Komitmen Pak Kapolda sangat jelas dan tegas dalam kasus trafficking ini. 

Jika ada oknum Polda yang terlibat akan ditindak tegas,” tegasnya. 

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada persaingan antara Ditreskrimum dengan Ditreskrimsus 

terkait penanganan kasus trafficking seperti yang dilaporkan Rudy ke Mabes Polri. “Kecurigaan 

Rudy terhadap atasannya Sam Kawengian (Direskrimum), karena Sam memiliki hubungan baik 

dengan salah satu pemilik PJTKI, karena pernah satu asrama ketika Sam tugas di Makassar. 

Sehingga kecurigaan tersebut harus dibuktikan, sehingga ada kejelasan dalam kasus ini,” 

tambahnya. 

Mengaburkan trafficking terpisah, Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo mengingatkan agar 
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penahanan terhadap Brigpol Rudy Soik sebagai tersangka kasus penganiayaan diharapkan tidak 

boleh mengaburkan proses pengungkapan kasus trafficking yang sudah nyaris menyentuh 

gembong mafia trafficking. 

54 
Kamis, 27 

November 

2014 

Finsen Berharap 

Rudy ‘Bernyanyi’ 

Dipengadilan 

(PK, Hal: 3) 

Pengacara/ advokat, Luis Balun, SH, mengatakan, Brigpol Rudy Soik yang ditahan polisi dan jaksa 

karena disangkakan atau dituduh melanggar pasal 351 KUHP memang tidak ada kaitannya 

dengan trafficking. 

Namun konsekwensinya, kasus trafficking yang sementara diusut Rudy Soik jangan dihilangkan. 

Karena hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya dugaan penganiayaan terhadap Ismail Paty. 

Sementara Finsen Samara berharap Rudy Soik 'bernyanyi' di pengadilan untuk mengungkapkan 

mafia human trafficking di NTT. "Kasus itu (trafficking) harus tetap diusut. Maka mau tidak mau 

orang yang dianiaya atau korban itu harus diperiksa juga," kata Luis Balun kepada Pos Kupang di 

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, Rabu (26/11/2014). Luis menjelaskan, terkait penanganan 

kasus dan pasal yang disangkakan kepada Rudy Soik merupakan terobosan baru di kepolisian 

khususnya di Polda NTT, karena begitu cepatnya berkas Rudy dinyatakan lengkap dan diserahkan 

ke penuntut umum.  

"Kasus Rudy ini merupakan pintu masuk bagi masyarakat. Apabila ada kasus yang melibatkan 

oknum polisi atau ketika penanganan sebuah kasus ada tindakan melawan hukum, maka jangan 

segan-segan melaporkan oknum polisi itu ke pihak berwajib. Maka harus cepat diusut tuntas," 

tegasnya. 

55 
Kamis, 27 

November 

2014 

Menakertrans 

Sidak Kantor PT 

MMP Di Kupang 

(TE, Hal: 1,7) 

Kehadiran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri di Kupang selain sebagai 

salah satu narasumber dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PKB NTT ternyata juga 

dimanfaatkan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PJTKI 'nakal'. Rabu (26/11) 

semalam sekira pukul 10.20 wita, Hanif melakukan sidak di Kantor PT Malindo Mitra Perkasa 
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(MMP), sebuah PJTKI yang terletak di RT 019, Rw 007, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa. 

Saat sidak, Hanif didampingi kader Partai PKB, diantaranya Yucundianus Lepa (anggota DPRD 

NTT), Novianto Umbu Pati (anggota DPRD SBD) dan Buche Brigmar (anggota DPRD Alor) serta 

beberapa aktivis dari beberapa LSM yang selama getol memperjuangkan nasib para CTKW. 

Kehadiran sang menteri bersama rombongan disambut salah seorang pengurus PT Malindo, 

Sesilia Solo. Kepada Hanif, Sesilia mengaku ada 11 CTKW yang sedang ditampung di kantornya. 

Selanjutnya Hanif meminta Sesilia untuk menunjuk 11 CTKW yang dimaksudkan itu. Saat dua 

pintu kamar dibuka, tampak 11 wanita dalam keadaan gugup. Mengingat para CTKW ketakutan 

saat diwawancarai, Hanif meminta Sesilia untuk menunjukan kelengakapan dokumen dari 11 

CTKW yang direkrut itu. Salah satu CTKW bernama Maria kemudian dipanggil. Maria mengaku 

kalau tanggal 3 Desember mendatang, keberadaannya di PT Malindo akan genap dua bulan. 

Selama di penampungan, mereka tidak pernah diberi kursus pelatihan untuk persiapan menjadi 

pembatu rumah tangga di Malaysia. "Kami di sini hanya masak, cuci, negepel lantai. Kursus dan 

pelatihan tidak pernah. Pengurus di sini bilang, tunggu sampai di kantor pusat baru kami dilatih," 

ujarnya. Maria menambahkan, mereka dijanjikan gaji sebesar Rp 3.000.000. Namun selama enam 

bulan bekerja, setengah dari gaji itu akan dipotong untuk mengembalikan uang yang sudah 

dikeluarkan pihak perekrut. Usai mewawancarai Maria, Hanif kembali menemui CTKW lainnya. 

Saat ditanya, semua CTKW itu mengaku berasal dari Kecamatan Wejewa Barat, Kabupaten 

Sumba Barat Daya. Mereka direkrut Ferianto Umbu Nono, Kepala Cabang PT Malindo. 

Selanjutnya mata Hanif tertuju pada selembar kertas yang didalamnya berisi tata tertib PT 

Malindo. Hanif menggelengkan kepala ketika membaca salah satu aturan, dimana CTKW dilarang 

membawa handphone ke tempat penampungan. Saking kesalnya, Hanif memanggil Sesilia dan 

memberitahukan kepadanya untuk segera menutup kantor tersebut malam tadi juga. Alasannya, 

kantor cabang hanya diperkenankan untuk merekrut dan mendata CTKW, bukan untuk 

menampung CTKW. "Saya minta malam ini juga kantor harus segera ditutup. Paling lambat 

besok. Tolong bapak-bapak anggota DPRD mengawasi ini besok (hari ini, red)," ungkapnya. 
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Seakan tidak puas, Hanif kembali memeriksa dokumen, khususnya surat keterangan sehat. Surat 

keterangan sehat itu dikeluarkan oleh Klinik Mamase. Ironisnya, saat ditanyakan ke para CTKW, 

kebanyakan mengaku tidak memeriksakan kesehatan di Klinik Mamase, melainkan di Klinik Citra. 

"Saya minta kantor ini segera ditutup. Tidak ada kompromi!," tegasnya.  

56 
Kamis, 27 

November 

2014 

Marak Mafia TKI 

Tanggungjawab 

Negara 

Dipertanyakan 

(TE, Hal: 8) 

Pusat Pelayanan Terpada Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) NTT mengelar malam 

renungan hari internasional Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan bertempat di kantor 

P2TP2A NTT di Jalan Tom Pello, Kupang, Selasa, (25/11) malam. Cara ini menghadirkan duta 

tokoh agama masing-masing Romo Leo Mali dan Pdt. Dina Takalapeta serta tokoh masyarakat 

LSM setra itisari terkait. 

Wakil Koordinator P2TP2A NTT, Maria Fatima Daniel kepada wartawan cara ini tidak hanya 

dilakuan untuk memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 

namun sebagai momentum refleksi terhadap semakin banyaknya kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di NTT. “Kita lihat begitu banyak kekerasan seksual dan perdangagan orang. 

Selimut dari semua itu karena faktor kemiskinan. Romo Leo mengatakan karena tidak bisa askes 

pendidikan, sehingga menjadi orang bodoh dan tidak bisa mebela dirinya sehingga mengalami 

kekerasan,” kata Fatima.   

57 
Kamis, 27 

November 

2014 

Menaker Tutup 

PT Malindo (VN, 

Hal: 1) 

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri memerintahkan manajemen PT Malindo Mitra Perkasa 

(MMP) Cabang Kupang untuk segera menghentikan aktivitasnya dan mengembalikan 11 orang 

calon TKW yang saat ini masih ditampung di kantor tersebut. Pernyataan keras tersebut 

disampaikan Menaker Hanif Dakhiri saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor PT MMP 

Cabang Kupang yang beralamat di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, Rabu (26/11) sekitar pukul 

22.30 Wita. 

Disaksikan VN, Menaker tiba di ruang VIP Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 21.20 Wita dan 

beberapa saat berbincang-bincang dengan Kadis Nakertrans NTT Simon Tokan. Selanjutnya, 
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ditemani Ketua DPW PKB NTT Yucundianus Lepa, anggota DPRD NTT dari PKB Noviyanto Umbu 

Patty, Sekretaris DPW PKB Karolus T Sius, Menaker langsung menuju Kantor Cabang PT MMP 

Cabang Kupang. 

Saat tiba di sana, rombongan sempat tertahan 45 menit di depan pintu pagar akibat terkunci. 

Menaker meminta beberapa anggota rombongan untuk mengecek ke dalam dengan melompati 

pagar. Di dalam kantor tersebut, tiba-tiba lampu dimatikan. Anggota rombongan memilih 

kembali. Menaker lalu mengitari sekeliling kantor untuk melihat pintu masuk. 

Warga yang sempat menyaksikan, lalu memanggil Ketua RT setempat. Ketua RT kemudian 

melompati pagar dan menggedor pintu. Beberapa saat kemudian, pintu pagar pun dibuka. 

Periksa Dokumen Di dalam kantor tersebut, Menaker hanya menemukan seorang staf 

perusahaan bernama Sesilia yang tengah menjaga 11 orang calon TKW. 

Menteri lalu menggeledah semua kamar termasuk meminta dokumen milik calon TKW dan 

mewawancarai mereka. Kepada Menaker, Imelda, calon TKW dari SBD mengaku orangtuanya 

diberikan uang sirih pinang sebesar Rp 2 juta untuk menandatangani surat izin. Imelda juga 

mengaku ditawari gaji Rp 3 juta untuk menjadi PRT tetapi akan dipotong 50 persen selama enam 

bulan untuk biaya administrasi. 

Kepada Sesilia, Menaker mempertanyakan aturan PT Malindo melarang TKW menggunakan 

handphone dengan alasan jika diberikan maka TKW akan memberitahukan keadaan buruk di 

perusahaan sekaligus membatalkan niatnya untuk berangkat. Sesilia mengatakan, segala aturan 

dibuat demi kepentingan calon tenaga kerja sendiri. 

“Kami tidak melakukan kekerasan apapun kepada mereka,” ujarnya. Menanggapi hal itu, 

Menaker mengatakan, dalam aturan kantor cabang tidak boleh menampung, apalagi sampai 

berlama-lama hanya untuk menunggu dokumen. Kantor cabang hanya boleh merekrut atau 
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mendata calon TKI. 

58 
Kamis, 27 

November 

2014 

Dewan Desak 

Tuntaskan 

Penjualan 

Manusia NTT 

(VN, Hal: 2) 

DPRD Provinsi NTT mendesak Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk segera menuntaskan semua 

persoalan Human trafficking atau penjualan manusia. Karena masalah penjualan manusia di NTT 

telah masuk dalam kategori darirat kemanusiaan. Desakan tersebut disampaikan fraksi-fraki di 

DPRD NTT dalam pemandangan umum fraksi saat idang paripurna pekan lalu. 

Fraksi Demokrat yang disampaikan Sekretaris Fraksi Leonardus Lelo menegaskan, dari data 

kantor Migrasi Internasional menunjukkan NTT menempati urutan pertama dalam kategori 

tingkat perdagangan orang. Masalah tersebut sangat kompleks dan terjadi di wilayah Flobamora 

ini. Fraksi Demokrat mendesak Gubernur NTT, DPRD NTT, dan semua pemangku kepentingan 

untuk memprioritaskan penuntasan masalah penjualan orang atau human trafficking terutama 

mengatasinya agar tidak terulang kembali. Sementara Fraksi PAN dalam pemandangan umumnya 

meminta pemerintah untuk menciptakan upaya yang komprehensif, dengan melibatkan semua 

komponen termasuk masyarakat kecil, untuk menghentikan masalah human trafficking di NTT. 

Sehingga, stigma negatif terhadap Provinsi NTT sebagai sarang perdagangan manusia dapat 

dipulihkan. 

Hamdan Saleh Batjo, dari Fraksi Hanura menyoroti aparat kepolisian dalam menangani masalah 

human trafficking yang terjadi di NTT. Sebagai lembaga yang independen, kepolisian harus adil 

dalam menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk membongar semua sindikat-sindikat yang 

ada. 

Sehingga, tidak menimbulkan multitafsir terhadap institusi kepolisian, sebagai lembaga yang 

dinilai tidak proporsional dalam menyelesaikan kasus tersebut. Fraksi Partai NasDem 

menegaskan, untuk masalah perdagangan manusia harus ada sikap simpatik pemerintah dalam 

mengatasi masalah kemanusiaan tersebut. 
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59 
Jumat, 28 

November 

2014 

Tutup PT 

Malindo Mitra 

Perkasa (PK, Hal: 

1,7) 

Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT, Simon Tokan, 

membenarkan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, telah melakukan inspeksi mendadak 

(sidak) ke Kantor PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) di Maulafa, Kota Kupang, Rabu (26/11/2014) 

malam dan telah memerintahkan agar perusahaan ini ditutup. Kepada Pos Kupang, Kamis 

(27/11/2014), Simon Tokan mengatakan, perintah Menaker itu siap ditindaklanjuti karena PT 

MMP telah berulang-ulang melakukan kesalahan, apalagi sampai ditemukan langsung oleh 

Menaker.  

"Memang, karena menurut informasi, dia (PT MMP) sudah berulang-ulang. Saya kira kalau itu 

keputusan menteri, kita maklumi saja. Apapun, itu sudah menjadi keputusan menteri. Karena dia 

berulang-ulang buat kesalahan, dan sangat fatal itu," kata Simon Tokan. 

Ditanya lebih rinci soal sidak itu, Kadis Simon mengaku tidak tahu banyak karena hanya bertemu 

sebentar dengan Menaker sebelum melakukan sidak ke PT MMP.  

"Tadi malam kita hanya dengan pak menteri di Bandara. Namanya juga mereka ada urusan 

khusus. Jadi tidak bisa banyak orang masuk. Beliau (Menaker, Red) omong dengan saya tidak 

sampai 10 menit juga. Beliau mengingatkan saya tadi malam, bilang, Pak Kadis kita harus bekerja 

dengan hati yang jujur, hati yang murni. Tidak boleh berpikir persoalan. Mungkin ada kenalan 

kita, ada macam-macam, tapi persoalan nyawa manusia ini tidak bisa dipermainkan," ujarnya. 

60 
Jumat, 28 

November 

2014 

Dokumen 

Diduga Palsu 

(PK, Hal: 1,7) 

Pengacara Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, Ferdy Tahu meminta Kepala Kepolisian Daerah 

(Kapolda) NTT Brigjen Polisi Endang Sunjaya untuk segera memeriksa dan menelusuri semua 

dokumen maupun berkas tenaga kerja Indonesia (TKI) di PT Malindo Mitra Perkasa (MMP), baik 

saat ini maupun yang sudah diberangkatkan. 

Menurut Ferdy, semua dokumen TKI di PT MMP diduga dipalsukan. PT MMP adalah Perusahaan 
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Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beberapa waktu lalu disidik oleh Brigadir Rudy karena 

diduga terlibat perdagangan orang. Perusahaan itu juga diduga kuat dibekingi oleh jenderal dan 

perwira tinggi di Polda NTT. 

Pada Rabu malam (26/11/2014), lanjut Ferdy, saat Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri 

melakukan inspeksi mendadak ke sebuah rumah di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang yang 

dijadikan sebagai Kantor Cabang PT MMP yang berpusat di Jakarta, ditemukan sebuah dokumen 

kesehatan para calon TKI. Mereka diperiksa di Rumah Sakit Mamami Kupang, namun sesuai 

pengakuan para calon TKI, mereka diperiksa di Klinik Citra. 

"Karena berbagai pelanggaran tersebut, Menteri Hanif memerintahkan Kantor Cabang PJTKI itu 

ditutup," tandas Ferdy. Lanjut dia, karena dokumen kesehatan saja palsu, maka diduga KTP dan 

paspor TKI juga "bodong". Oleh karena itu, Ferdy meminta Kapolda NTT turun langsung 

memeriksa dokumen semua TKI yang sudah diberangkatkan terdahulu dan yang ditampung di 

kantor perusahaan itu. "Kita duga semua KTP maupun paspor pasti dipalsukan," tandas Ferdy. 

61 
Jumat, 28 

November 

2014 

PT Malindo 

Cueki Ancaman 

Menteri (TE, 

Hal: 1,7) 

Walaupun sudah diperingatkan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri, untuk 

menghentikan segala aktifitasnya, namun manajemen PT. Malindo Mitra Perkara (MMP) Cabang 

Kupang, nampaknya mengambaikan peringatan tersebut. Kuasa Hukum PT. MMP Cabang 

Kupang, Niko Ke Lomi, yang dikonfirmasi Kamis (27//11) di Kupang mengatakan, sepanjang 

belum ada peringatan tertulis, pihaknya tetap akan beroperasi sebagaimana biasa. Menurutnya, 

pencabutan izin operasi perusahannya, harus dilakukan secara tertulis, mengingat PT. MMP 

merupakan perusahan yang berbadan hukum. 

"Walaupun pencabutan izin perusahan merupakan kewenangan menteri, namun harus sesuai 

ketentuan yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 39 

tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri," sebut 
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Niko. 

Bagi Niko, dalam UU. 39 2004, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan izin perusahan dicabut 

karena kantor cabang tidak memiliki kewenangan menampung CTKW. Karena, CTKW direkrut 

dari daerah, dan dibawa ke kantor cabang yang berkedudukan di Kupang, sebagai ibukota 

provinsi. "Hanya transit saja, untuk pengurusan administrasi di tingkat provinsi, selanjutnya baru 

dibawa ke kantor pusat untuk pelatihan. Memang ada CTKW yang sudah dua bulan di sini, karena 

ada dokumennya dari Disnaker yang belum lengkap,"jelas Niko.  

62 
Jumat, 28 

November 

2014 

Nakertrans 

Amankan 

Perintah 

Menaker (VN, 

Hal: 1) 

Kepala Dinas Nakertrans NTT Simon Tokan menegaskan, PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) sudah 

sering melakukan pelanggaran terkait perekrutan dan pengiriman TKI, sejak tahun lalu. Karena 

itu, Nakertrans NTT siap menindaklanjuti perintah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri 

untuk menutup Kantor Cabang PJTKI tersebut di Kupang. 

“Apalagi Pak Menteri tadi malam (Rabu 26/11) melakukan sidak di sana. Kalau perintah Menteri 

tutup ya kita tutup,” tegasnya menjawab VN, Kamis (27/11). Pasca-sidak Menaker di kantor 

cabang perusahaan tersebut di Jalan HTI, Oebufu-Kupang, Rabu malam, kemarin pagi dia 

langsung memanggil penanggung jawab kantor cabang perusahaan tersebut. 

Dia sudah meminta menghentikan aktivitasnya karena tidak punya izin menampung. Simon 

mengatakan, untuk menutup kantor cabang perusahaan tersebut diperlukan kajian agar 

keputusan menutup memiliki dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Simon juga mengaku sempat berdiskusi singkat dengan Menaker dan keduanya sepakat akan 

pentingnya penertiban KTP para calon TKI demi mencegah masalah TKI ilegal yang marak 

belakangan ini. 

Bendahara Apjati NTT Fabianus Banase mengatakan, kantor cabang PJTKI hanya tempat transit 

calon TKI, bukannya sebagai tempat penampungan untuk jangka waktu lama. Penampungan 
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hanya bisa dilakukan kantor 

pusat yang memiliki Balai Latihan Kerja. Dia juga menilai pentingnya validasi data diri para calon 

TKI. 

Pengalaman selama ini, ditemukan ada KTP calon TKI yang menggunakan NIK milik orang lain di 

daerah lain. Namun, pemerintah terkesan meloloskan begitu saja dokumen palsu semacam ini. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTT Nelson Matara mengatakan, Pemprov harus memberi 

tinta merah untuk semua kantor cabang PJTKI yang tidak menjalankan peran sesuai aturan yang 

berlaku. 

63 
Jumat, 28 

November 

2014 

Operasi Senyap 

TKI (Editorial) 

(VN, Hal: 1) 

Kedatangan Hanif Dakhiri (Menaker) di Kupang bak operasi senyap; tiba malam hari dan dengan 

sigap langsung menggerebek Kantor Cabang PT Malindo Mitra Perkasa, tempat penampungan 

calon TKI, Rabu (26/11). Ia serius kala berhadapan dengan persoalan serius, problem TKW dan 

human trafficking. 

Sidak serius, tidak berkoar-koar, dan tepat sasaran. Hanif mendapati penampungan itu 

bermasalah. Mereka diperlakukan bak peliharaan yang siap dijual. Buktinya jelas; terpenjara 

tanpa kebebasan berkomunikasi dengan dunia luar. Tepatlah bila orang menganggap itu bukan 

penampungan tetapi tempat penyekapan. 

Hanif turun pertanda buruk Dinas Nakertrans NTT, BP2TKI, instansiinstansi terkait dan Satgas TKI 

bentukan Pemprov tidur pulas. Adakah mereka telah berubah menjadi penjamin keamanan 

pengiriman TKW ilegal dan perdagangan manusia? Logikanya sederhana; banyak PJTKI 

menampung yang ilegal dan selama ini tidak digerebek, apalagi perintah tutup oleh otoritas 

lokal? Kejahatan kemanusiaan yang telah menjadi pengetahuan publik itu tidak diberangus. 

Mulusnya jalan perdagangan manusia itu tidak terlepas dari penjagaan aparat dan instansi-

instansi terkait. Rudy Soik, pemberani dan pembongkar jaringan itu, pun dibungkam. Kedatangan 
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Hanif terimplisit mengatakan secara lugas dan gamblang beberapa hal. Pertama, Dinas 

Nakertrans, BP2TKI dan instansi-instansi terkait tidur terlelap dan sama sekali tidak bekerja 

mengantisipasi, apalagi mencari jalan keluar, terjadinya kejahatan Human trafficking. 

Kedua, lembaga-lembaga itu justru menjadi penjaga atau sekuriti bagi tempat-tempat 

penampungan. Tahu terjadi kejahatan kemanusiaan karena tahu menguntungkan secara 

ekonomis. Artinya, turut menjadi penjual 

manusia asalkan mendapatkan fee yang banyak. Ketiga, aparat keamanan berfungsi baik sebagai 

pengaman jalannya TKI ilegal dan Human trafficking. 

Mengapa pemberantasannya terkesan main-main? Mengapa tidak menjadikan Rudy Soik, Brigpol 

yang berniat baik itu, sebagai pintu masuk menghancurkan tempat-tempat penampungan yang 

bermasalah itu? Tentu ada problem di tubuh aparat. Keempat, pemda melirik human trafficking 

dengan sebelah mata, anggap remeh, gampang, dan bukan persoalan serius. 

64 
Jumat, 28 

November 

2014 

Tuntaskan 

Masalah 

Penjualan 

Manusia (VN, 

Hal: 2) 

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT Brigjen Endang Sunjaya diminta untuk menuntaskan 

sampai ke akar-akar, masalah penjualan mausia NTT (human trafficking). Untuk itu, Senat 

mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang mendesak Kapolda NTT 

mengaktifkan kembali Brigpol Rudy Soik dalam tim Satgas anti perdagangan orang. 

Desakan tersebut disampaikan Ketua Senat Unwira Armindo Moniz Amaral, kepada wartawan 

dalam konferensi pers di Kampus Unwira Kupang, Kamis (27/11), siang. Konferensi pers dipandu 

Ketua Mejelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Unwira Markus Gani. Armindo menegaskan, 

Brigpol Rudy Soik merupakan harapan masyarakat NTT untuk membongkar segala bentuk 

perdagangan orang yang terjadi di NTT. 

Penahanan Rudy Soik dengan tuduhan melakukan penganiayaan terhadap Ismail Paty Sanga, 

harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, matang, tidak bias dan yang lebih 
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penting adalah didasarkan pada kepantasan dan kewajaran. Perlunya pertimbangan kepantasan 

dan kewajaran dalam penahanan tersebut, karena di balik kasus tersebut terdapat persoalan 

besar berkaitan dengan sindikat mafia trafficking yang hendak dibongkar atau diusut Brigpol 

Rudy Soik. Apalagi tuduhan penganiayaan kepada Rudy terjadi saat melakukan upaya 

pembongkaran sindikat mafia perdagangan orang yang terjadi di NTT. 

Mahasiswa Unwira, mendukung upaya hukum yang dilakukan terhadap Rudy Soik, jika benar 

terbukti melakukan penganiayaan. Namun, kasus penganiayaan tersebut, tidak sebanding 

dengan upaya penegakkan hukum yang diperjuangkan Rudy Soik, dalam membongkar mafia 

perdagangan orang yang terjadi di NTT. Apalagi, mahasiswa mencurigai atau menduga kalau 

penahanan terhadap Rudy Soik sebagai bentuk kriminalisasi untuk mengaburkan aksi sindikat 

mafia Trafficking. 

Ketua Divisi Advokasi Saturminus Jawa mengharapkan, kejaksaan bersikap netral dalam 

menangani kasus Rudy Soik. Jaksa harus memberikan ruang yang luas untuk Rudy berkicau 

kepada publik, mengenai siapa sebenarnya yang termasuk dalam sindikat mafia human 

trafficking. Jaksa, tidak boleh diintervensi oleh oknum-oknum yang mendapatkan keuntungan 

dari perdagangan orang yang terjadi di NTT. 

65 
Jumat, 28 

November 

2014 

BNP2TKI Cegah 

TKI Ilegal di 

Mollo (VN, Hal: 

11) 

Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan upaya 

pencegahan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural atau ilegal. Usaha itu 

dilakukan dengan gencar melakukan sosialisasi program penempatan dan perlindungan TKI di 

sejumlah kabupaten/kota di 14 provinsi yang menjadi doerah potensial pengiriman TKI Ilegal. 

Kabupaten TTS dan Belu merupakan dua dari 21 kabupaten/kota di Provinsi NTT yang dianggap 

potensial dalam pengiriman TKI ilegal. Untuk Kabupaten TTS, Kamis (27/11), BNP2TKI memilih 

Desa Binaus Kecamatan Mollo Tengah untuk melakukan sosialisasi program tersebut kepada 

masyarakat dari lima kecamatan di wilayah Molo yakni Mollo Tengah, Mollo Utara, Mollo Barat, 
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Polen, dan Mollo Selatan. 

Di hadapan ratusan warga yang memadati tenda di halaman SMP Negeri Sakteo, Soleh Hidayat, 

Kepala Seksi Pelaksanaan Sosialisasi BNP2TKI mengatakan, persoalan tenaga kerja migran 

khususnya TKI semakin kompleks dan dinamis di mana terjadi persaingan antar pekerja migran 

dan negara pengirim semakin ketat. 

Tingkat permasalahanya juga kian hebat, sehingga dibutuhkan upaya yang luar biasa dari 

pemerintah untuk menerobos situasi tersebut dengan menyiapkan sistem, prosedur, dan 

mekanisme pelayanan yang lebih baik. 

Kata Soleh, BNP2TKI merespon secara serius kondisi tersebut dengan  penyiapan calon TKI yang 

berkualitas dan berkompeten sesuai dengan permintaan para pengguna. 

Upaya yang dilakukan dengan cara konsolidasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat dan 

pihak terkait dalam bentuk sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI dan pencegahan TKI 

Non Prosedural. Mohamad Syafri, Direktur Pelayanan pengaduan BNP2TKI mengatakan, 

persoalan TKI ilegal tidak akan terjadi terus jika semua pihak terkait mau bekerja mengikuti 

aturan main yang ditetapkan pemerintah. 

66 
Sabtu, 29 

November 

2014 

Direktris PT 

Malindo 

Menangis (PK, 

Hal:1,7) 

Direktris PT Malindo Mitra Perkasa (MMP), salah satu perusahaan jasa pengerah tenaga kerja 

Indonesia (TKI) di Nusa Tenggara Timur (NTT), Ariyanisti Zulhanita PB alias Alya, menangis setelah 

mendapat informasi perintah dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif 

Dhakiri, untuk menutup operasi PT MMP di Kupang. 

"Malam itu saya dengar ada kejadian di sana (Kupang), saya menangis. Sampai hari ini juga masih 

menangis," tutur Alya melalui telepon saat dihubungi Pos Kupang dari Kupang ke Jakarta, Jumat 

(28/11/2014) siang. 

Alya mengatakan, ia baru pulang dari Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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(Kemenakertrans) untuk mengklarifikasi temuan Menakertrans, Hanif Dhakiri, di PT MMP 

Maulafa, Kota Kupang, Rabu (26/11/2014). 

Alya menjelaskan, kedatangannya ke Kantor Kemenakertrans, Jumat (28/11/2014) untuk 

memenuhi undangan. Saat klarifikasi hadir beberapa pejabat Kemenakertrans, yaitu  Direktur PT 

KLN, Guntur Wijaksono dan Dirjen Pengawasan, Kepala Biro Kementerian, Kasubdin 

Kelembagaan dan beberapa pejabat lainnya. 

"Tanggapannya baik, mereka welcome. Saya klarifikasi ke sana. Dan saya juga membawa satu 

orang calon TKI. Dia juga bicara dalam klarifikasi itu," jelas Alya. 

Apa hasil klarifikasi itu? Alya mengatakan, hingga hari ini (Jumat kemarin) belum ada keputusan 

apapun. Setelah klarifikasi, demikian Alya, pihak Kemenakertrans memintanya kembali 

melakukan klarifikasi lanjutan pada Senin (1/12/2014) di Kemenakertrans. 

67 
Sabtu, 29 

November 

2014 

Polisi Sita 

Dokumen PT 

Malindo (PK, 

Hal:1,7) 

Satuan Tugas (Satgas) trafficking Polda NTT menyita beberapa dokumen milik PT Malindo Mitra 

Perkasa (PT MMP) untuk kepentingan penyelidikan sebagai tindak lanjut inspeksi mendadak 

(sidak) oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri, beberapa hari lalu, yang 

meminta manajemen PT MMP segera ditutup. 

Kepala Satgas Trafficking Polda NTT, Komisaris Polisi (Kompol) Cecep Ibrahim, S.Ik mengatakan 

itu saat ditemui Pos Kupang di Kantor PT MMP, Jumat (28/11/2014). Ia menjelaskan, Satgas 

trafficking Polda NTT datang ke Kantor PT MMP untuk menindaklanjuti sidak dari Menakertrans 

baru-baru ini. 

"Kami ambil beberapa berkas milik PT MMP seperti foto kopian dokumen perusahaan, 

perpanjangan surat pengantar yang dikeluarkan oleh Disnaketrans NTT, foto kopian dokumen TKI 

dan beberapa dokumen lainnya," ujarnya. 
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Cecep mengatakan, penyitaan dokumen PT MMP ini untuk melakukan penyelidikan terkait 

keberadaan PT MM, apakah sudah memenuhi syarat atau belum.  Tidak hanya itu, lanjutnya, 

Satgas juga sudah mendata sembilan calon TKI yang saat ini berada di Kantor PT MMP. 

Selain sita dokumen, demikian Cecep, Satgas juga akan segera memeriksa sembilan calon TKI 

yang berada di  Kantor PT MMP. "Jika PT MMP ini tidak memenuhi syarat, kami tidak segan-

segan mengeluarkan rekomendasi kepada Menaker untuk menutup PT MMP," tegasnya. 

Kepala Cabang PT MMP, Ferianto Umbu Nono mengatakan, pihaknya merasa sangat 

dirugikan pemberitaan di media massa yang tidak berimbang. "Kami tidak pernah diberikan 

kesempatan untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tentang PT MMP ini. Jujur kami 

merasa sangat dirugikan dengan pemberitaan miring tentang PT MMP," kata Umbu. 

68 
Sabtu, 29 

November 

2014 

Komisi III DPR 

Dukung Rudy 

Soik (PK, 

Hal:1,7) 

Komisi III DPR RI datang ke Kupang meminta penjelasan dari Kapolda NTT, Brigjen Polisi Endang 

Sunjaya, terkait penyidikan laporan Brigpol Rudy Soik mengenai kasus mafia perdagangan 

manusia (human trafficking) yang diduga melibatkan pejabat tinggi Polda NTT.  

Selain menemui Kapolda, Komisi III DPR RI  akan bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Kakanwil 

Hukum dan HAM NTT, serta mengunjungi Brigpol Rudy Soik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) 

Penfui Kupang. 

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat, mengatakan itu saat ditemui Pos Kupang di Hotel 

Swis-Belinn Kristal Kupang, Jumat (28/11/2014). Martin menjelaskan, lima atau enam orang 

anggota Komisi III DPR RI datang ke Kupang menemui Kapolda NTT menanyakan penanganan 

laporan Brigpol Rudy Soik terhadap atasannya yang diduga terlibat dalam kasus mafia 

perdagangan manusia. 

"Penyidikan terhadap laporan Rudy ini tidak boleh berhenti atau menyimpang dari fakta yang 

ditemukan di lapangan karena itu menjadi prinsip. Kami inginkan laporan Rudy Soik 
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ditindaklanjuti sampai tuntas dan penyidikannya tidak boleh tertutup. Semua masyarakat harus 

mengetahui sampai mana perkembangannya. Jangan sampai gaung penyidikan terhadap laporan 

Rudy Soik tertutup oleh kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Rudy Soik. Sebab, kasus yang 

sesungguhnya adalah laporan Rudy Soik terhadap atasannya yang diduga terlibat kasus mafia 

perdagangan manusia," tegas Martin. 

69 
Sabtu, 29 

November 

2014 

TKI Non 

Prosedural 

Berpotensi 

Masalah (PK, 

Hal:14) 

Penyaluran tenaga kerja non prosedural yang lasim dikenal sebagai tenaga kerja ilegal keluar 

negeri potensi masalah. Untuk mengatasinya perlu perhatian pemerintah dan pihak terkait 

secara hirarki. 

“Semua manusia berkeinginan mendapat pekerjaan yang layak untuk meghidupi keluarga walau 

beresiko. Misalnya karena keterbatasan lapangan pekerjaan, sebagian masyarakat harus 

mengambil sikap menjadi TKI atau TKW secara ilegal keluar negeri,” kata Staf Ahli Bidang 

Ekonomi Setda TTS, Drs. Julius Taneo, ketika membuka sosialisasi pencegahan TKI nonprosedural 

oleh Badan Penempatan dan Perlindungan (BNP2) TKI di Desa Bianus, Mollo Tengah, Kamis, 

(27/11/2014). 

70 
Sabtu, 29 

November 

2014 

Pemprov NTT 

Belum Peduli 

Human 

Trafficking (PK, 

Hal: 5) 

Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat, DPRD NTT, Winston Neil Rondo menilai belum ada 

keberpihakan Pemerintah Provinsi NTT dalam menetukan anggaran utuk pencegahan 

perdagangan manusia (human trafficking). Hal ini bisa terlihat alokasi anggaran serta program 

kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTT. Kepada Pos Kupang di ruang Komisi V 

DPRD NTT, pekan ini mengatakan saat ini masih memprioritaskan penanganan korban atau 

kuratif, sementara pencegahan atau preventif belum di perhatikan. 

“Politik anggaran kita belum sunguh-sunguh berpihak pada pencegahan trafficking. Kita masih 

fokus pada penanganan korban trafficking dan itu ada di badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Tentang bagai mana memutus 

rantai trafficking, Pemalsuan dokumen, peningkatan SDM TKI/TKW belum berpihak kesana 
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ujarnya. Melihat kondisi saat ini, lanjutnya, Komisi V DPRD telah bertekad agar postur APBD NTT 

tahun 2015 yang sedang dibahas akan diperhatikan juga soal langkah-langkah pencegahan 

human trafficking di NTT. Melihat kondisi saat ini, lanjutnya, Komisi V DPRD telah bertekad agar 

postur APBD NTT tahun 2015 yang sedang dibahas akan diperhatikan juga soal langkah-langkah 

pencegahan human trafficking di NTT.  

71 
Sabtu, 29 

November 

2014 

TKI Legal 

Hidupnya 

Sejahtera (PK, 

Hal:14) 

Kepala Desa Bunaus, Nahor Tasekeb, menanggapi positif sosialisasi BNP2-TKI diwilayahnya 

karena memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat terkait penyaluran TKI dan TKW 

ilegal. “Banyak warga Binaus Yuliana Kase dan Yulisa Taesib berangkat keluar negeri secara ilegal, 

akibatnya mereka hidup sengsara dan hendak pulang kampung meminta uang dari orangtua. 

Berbeda dengan Yulius Letuna dan Yoksin Fobia yang berangkat melaui prosedur legal sehingga 

pulang membawa hasil bisa membeli rumah dan sepeda motor.   

72 
Sabtu, 29 

November 

2014 

Sidak Menaker 

Tak Berefek (VN, 

Hal:1) 

Inspeksi mendadak (Sidak) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Hanif Dakhiri agar 

menghentikan semua aktivitas PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) dan memulangkan 11 calon 

TKW ke daerah masing-masing, tampaknya tidak berefek. Manajemen PT MMP Cabang Kupang 

hingga Jumat (28/11) belum juga memulangkan para calon TKW tersebut. 

Sementara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT pun tak 

mengamankan perintah itu. Kepada VN, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Simon Tokan 

mengatakan bahwa PT MMP Cabang Kupang belum ditutup sekalipun telah diperintahkan 

ditutup oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). 

“Kami masih harus melakukan pengkajian atas berbagai laporan dan data perusahaan dan 

kemudian hasilnya akan di-input ke Kementerian untuk ditindaklanjuti,” jelasnya. Simon menilai 

perintah Menaker Rabu (26/11) malam lalu tersebut sebagai suatu bentuk teguran keras atas 

laporan negatif yang mungkin telah diterimanya. 
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Laporan tersebut kemungkinan berasal dari sumber-sumber lain karena Disnakertrans NTT tidak 

memberikan input atau laporan tersebut ke Pusat. Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi NTT 

Yucundinus Lepa yang hadir ketika sidak Menaker berpendapat, perintah penutupan yang 

dikeluarkan Manaker bukan berarti penutupan secara resmi PT MMP. 

73 
Sabtu, 29 

November 

2014 

Aliansi 

Mahasiswa Gelar 

Demo (VN, Hal: 

3) 

Aliansi Mahasiswa Kota Kupang yang mendukung penuntasan kasus penjualan manusia NTT 

(human trafficking) menggelar aksi demo di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) NTT, 

Jumat (28/11). Demo tersebut nyaris ricuh, karena adanya pertengkaran antara seorang anggota 

polisi dengan salah seorang mahasiswa. 

Disaksikan oleh VN, Jumat (28/11) kemarin, para mahasiswa dan aparat kepolisian terlihat saling 

dorong, dan nyaris terlibat perkelahian. Situasi itu berhasil ditenangkan oleh para polisi senior 

yang keluar dari Mapolda NTT.  Aliansi masyarakat NTT mendukung penuntasan kasus 

perdagangan orang itu, terhimpun dari berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Persatuan 

Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Keluarga Mahasiswa Katolik 

(KMK) Muhammadiyah, Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (JRUK), dan Persatuan Mahasiswa 

Nagekeo (Permasna). 

Dalam orasinya, para mahasiswa itu menyerukan agar Kapolda NTT Brigjen Endang Sunjaya, 

beserta jajarannya segera menuntaskan kasus penjualan manusia NTT. Mereka juga meminta 

untuk bertemu dengan Kapolda NTT, namun niat mereka tidak terpenuhi karena Kapolda sedang 

melakukan suatu tugas penting lain. 

74 
Minggu, 

30 

November 

Benny : Rudy 

Soik Jangan 

Takut (PK, 

Hal:1,7) 

Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI ke Kupang, Benny Kabur Harman, meminta Brigpol Rudy 

Soik jangan takut mengadapi kasus hukum yang sementara di jalaninya terkait dugaan 

penganiayaan terhadap Ismail Paty Sanga. 



80 

 

2014 Benny Harman menyampaikan hal ini ketika berpamitan dengan Rudy Soik di Rumah Tahana 

Negara (Rutan) kelas II B Kupang, Sabtu (29/11/2014). 

“Anda janagan takut,” kata Benny, setelah itu langsung menyampaikan nomor Handphone (HP) 

kepada Rudy Soik. Selain anggota Komisi III DPR RI juga hadir Kakanwil Hukum dan HAM NTT, 

Dahlan Pasaribu, SH, MM, Wkapolda NTT, Kombespol Sumartono Jochanan, bersama pejabat 

tinggi ketiga institusi ini. 

Saat rombongan tiba di rutan Penfui Kupang, Rudy Soik sudah menunggu bersama petugas Rutan 

di satu ruangan. Rudy Soik Mengenakan baju kotak-kotak biru dan celana jeans biru. 

75 
Minggu, 

30 

November 

2014 

Bantah Bekingi 

PT MMP (PK, 

Hal:1,7) 

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT, Brigjenpol Endang Sunjaya, SH, MH, sudah memerintah 

timnya mengeccek kelengkapan administrasi PT Malindo Mitra Perkasa (MMP). Pengecekan 

untuk menelisik kemungkinan adanya kesalahan prosedur dan admistrasi perusahaan tersebut. 

“Pengecekan itu kami lakukan apakah ada kesalahan prosedur dan administrasi. Untuk 

penutupan perusahaan harus melalui proses,” kata Endang kepada wartawan di Kupang jumat 

(28/11/2014). Ditanya tentang tudingan PT MMP di backing oknum aparat Polda NTT, Endang 

menyatakan aparatnya sekali tidak mem-beckingi perusahaan tersebut. “tidak ada itu,” 

teagasnya. 

76 
Minggu, 

30 

November 

2014 

Selamatkan NTT, 

Bentuk Panja 

Trafficking (TE, 

Hal:1,7) 

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membidangi hukum, 

perundang-undangan, HAM dan keamanan, kembali melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi 

NTT, Sabtu (29/11). 

Dalam kunjungannya, tim Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua, Benny K. Harman, melakukan 

pertemuan dengan Kapolda NTT, Brigjen Pol Endang Sunjaya, Kajati NTT, John Walingson Purba, 

dan Kakanwil Kemenkumham NTT, Dahlan Pasaribu. 

Turut dalam rombongan itu, anggota DPR RI asal NTT, Herman Hery, termasuk politisi kondang 



81 

 

Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Pertemuan yang berlangsung tertutup di ruang rapat utama 

(Rupatama) Mapolda NTT itu, juga dihadiri seluruh pejabat tinggi ketiga lembaga, termasuk 

seluruh Kapolres, Kajari, serta pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kemenkumham se- 

NTT. 

Selain pertemuan di Mapolda, Komisi III juga berkesempatan mengunjungi mantan anggota 

Satgas trafficking Polda NTT, Brigpol Rudy Soik, yang kini ditahan sebagai tersangka kasus tindak 

pidana penganiayaan di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas IIB Kupang. Sesuai agenda awal, 

pertemuan dengan pihak Polda, Kejati, dan Kemenkumham, seharusnya dilakukan terpisah. 

Namun, guna efisiensi waktu, pertemuan akhirnya dipusatkan di Mapolda NTT. 

Ruhut Sitompul yang pulang lebih awal, saat dicegat wartawan, mengatakan kasus tindak pidana 

perdagangan orang (human trafficking) yang marak di NTT, menjadi topik utama yang dibahas 

dalam pertemuan tersebut. "Masalah trafficking ini, benar-benar sudah jadi isu nasional. Akan 

kita perhatikan, dan bila perlu kita buat panitia kerja dewan (Panja). Tidak perlu kuatir. Akan kita 

tingkatkan, agar ini semua terbuka menjadi terang benderang. Ada banyak kasus, dan itu 

membuat kami semakin serius membuat Panja trafficking," sebut Ruhut. 

77 
Minggu, 

30 

November 

2014 

Nakertrans Dan 

imigrasi Terlibat 

(TE, Hal:1,7) 

Ada yang menarik dari pertemuan Rudy Soik dengan anggota DPR RI, Sabtu (29/11) di Rutan Klas 

II B Kupang. Kepada anggota Komisi III yang didampingi Wakapolda NTT, Kombes Sumartono 

Jochanan, Kejati NTT, John Walingson Purba dan Kakanwil Kemenkumham NTT, Dahlan 

Passaribu, Rudy membeberkan praktek mafia trafficking. Rudy mengaku selama dia masuk dalam 

Satgas trafficking, ada banyak kasus yang sudah dia tangani. Namun hasilnya nihil karena tak satu 

pun kasus yang diproses hingga ke Pengadilan. "Ribuan manusia dari NTT dikirim untuk bekerja 

ke luar negeri. Dan banyak diantaranya bermasalah, tetapi dibiarkan saja. Bukan cuma intervensi 

dari atasan saya, tetapi pihak-pihak terkait seperti Nakertrans juga biarkan saja,"ujarnya. 

Terkait pengaduannya ke Mabes Polri dan Komnas HAM soal perintah Dirkrimsus, AKBP Moch 
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Slamet untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan human trafficking 52 orang CTKW asal 

NTT di PT Malindo Mitra Perkasa, Rudy katakan, hal itu memang benar adanya. Pasalnya dari 

proses penyidikan dan penyelidikan terhadap Teny Moa selaku perekrut 52 CTKW termasuk 

pemeriksaan delapan saksi, terbukti semua dokumen CTKW dipalsukan. "Mereka berasal dari 

Desa Kualin tetapi data mereka dipalsukan, dimana imigrasi mengeluarkan data seolah-olah 

mereka berasal dari Kabupaten Kupang. Dan akibat pelepasan Dirkrimsus, anak-anak menjadi 

korban trafficking," katanya. 

78 
Minggu, 

30 

November 

2014 

Rudy Soik 

Kembali 

Bernyanyi (VN, 

Hal:1) 

 

Ditahan dalam rutan sebagai tersangaka kasus penganiayaan tidak membuat ciut nyali Brigpol 

Rudy Soik untuk terus “bernyanyi” tentang mafia perdagangan manusia (human trafficking) di 

NTT yang selama ini yang diusutnya namun di hentikan seperti yang dilaporkannya ke Mabes 

Polri.  

Saat di kunjungi Komisi III DPR RI di Rutan Penfui, Kupang, Sabtu (29/11), Rudy memberikan hasil 

penyelidikannya selama menjadi penyidik Polda NTT. Kepada rombongan Komisi III yang di 

pimpin Benny Kabur Harman, Rudy memperlihatkan sebuah dokumen tebal hasil 

penyelidikannya. 

Mengutip hasil penyelidikannya itu, Rudy menyebut sejumlah nama yang menjadi bagian dari 

mata rantai mafia human trafficking di NTT selama ini. Salah satu nama adalah TS yang diburunya 

yang menyebabkan dia tersangkut kasus penganiayaan terhadap Ismail Pati Sanga sehingga dia 

ditahan. Ada “beberapa pemain” lain yang berada  dalam satu sindikat dengan TS seperti AM, 

MT, AS, JT, dan AK  

79 
Minggu, 

30 

November 

Ungkap 

Keterlibatan 

Pejabat Polri 

(VN, Hal:1) 

Ketua Tim Komisi  III DPRD Benny Kabur Harman kunjungan komisi II ke Kupang, Sabtu (29/11) 

bersifat spesifik yaitu meminta penjelasan Kapolda NTT tentang penahanan Brigpol Rudy Soik 

dan perkembangan pengusutan kasus human trafficking di NTT. 
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2014 “Kami meminta Kapolda Mengungkap kasus human trafficking dan mengungkap keterlibatan 

para pejabat tinggi baik di lingkungan Polda NTT maupun Mabes Polri, Serta mengungkap aliran 

dana kesejumlah rekening oknum pejabat di Polda NTT,” Kata Benny usai  bersama anggota 

Komisi III lainya mengelar pertemuan tertutup bersama Kapolda NTT Brigjenpol Endang Sunjaya 

di Mapolda NTT, Kemarin.  


