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Meningkatnya tindak kekerasan dan perdagangan orang lebih banyak dialami oleh perempuan
dan anak. Tantangan itu membutuhkan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas perempuan
khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan perlindungan terhadap
hukum. Berkaitan dengan itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat mendukung pemberdayaan
dan perlindungan bagi perempuan dan anak, seperti pusat pelayanan bagi perempuan dan
anak.
Berita Sindikasi Pantau menyebutkan, data dari International Organization for Migration (IOM),
ada sekitar 2,4 juta orang, sebagian besar perempuan, dan menangguk sekitar 32 miliar dolar
per tahun di seluruh dunia. Ada bermacam bentuk perbudakan buruh di dunia. 85 persen
korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang terjerat jaringan eksploitasi seks.
Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo, Rosmaniar, mengatakan, kasus
trafiking sebetulnya cukup banyak. Namun, nyaris sulit dibongkar karena berbagai kendala,
termasuk dari para penegak hukum yang kesulitan mencari alat bukti atau penyebab lain.
Dijelaskannya, ada juga bentuk lain dari kerja migran, yaitu penari, penghibur, dan
pertukaran budaya. Penari, penghibur dan pertukaran budaya ini terutama terjadi di luar negeri.
Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi atau
penghibur di negara asing. Saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk
bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
Koordinator Program PPSW Borneo, Reny A. Hidjazie mengatakan, korban trafiking
memerlukan pendampingan. Tujuannya, supaya dapat memulihkan kondisi mereka, serta
mencegah terjadinya hal-hal yang lebih buruk. Negara bersama organisasi non pemerintah,
harus bertanggung jawab melakukan pendampingan korban trafiking. Memberikan pelayanan
hukum, dan mengusahakan pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis dan sosial.
Selama ini, penanganan korban trafiking masih dilakukan secara parsial, baik oleh pemerintah,
maupun organisasi-organisasi non pemerintah.
“Karena itu diperlukan suatu metode pendampingan korban trafiking yang terpadu dan
melibatkan semua unsur yang berkaitan dengan masalah ini,” ujarnya.
Pemerintah, harus melakukan langkah membangun sistem koordinasi dan kerjasama antara
pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam pendampingan korban trafiking perempuan
dan anak. Selain itu, mesti menciptakan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi korban trafiking
perempuan dan anak.
Pemerintah mesti meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap korban trafiking
perempuan dan anak. Harus ada suatu cara, bagaimana meningkatkan kesadaran korban
untuk menjadi pribadi yang mandiri. Serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
korban, untuk menjalani kehidupan yang wajar sebagai anggota masyarakat.
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Hal yang tak kalah penting adalah, mencegah korban tidak kembali mengalami hal yang sama,
serta mengurangi terjadinya trafiking.
Isu tak kalah marak adalah masih banyaknya tindak kekerasan yang terjadi terhadap TKW yang
bekerja di luar negeri. Berbagai kasus muncul karena adanya eksploitasi tenaga dan terjadinya
berbagai kekerasan. Kasus Maria Bonet, dan beberapa TKW yang menjadi korban kekerasan
di Malaysia, Saudi Arabia atau lainnya, makin menegaskan, masih minimnya perlindungan
terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Kasus TKW juga muncul seiring dengan munculnya berbagai praktik seks komersial. Dalam
berbagai kasus, banyak TKW terpelosok dalam jaring trafiking berkedok pengiriman tenaga
kerja ini. Remaja dari berbagai pelosok negeri, tergiur dengan iming-iming gaji dan kerja yang
menjanjikan, yang berakhir dengan eksploitasi seks pada mereka.
Masalah kawin pesanan juga masih marak dan terjadi di Kalbar. Praktik yang telah terjadi
puluhan tahun lamanya ini, membawa efek dan berbagai masalah, ketika terjadi suatu kasus
hukum. Misalnya, ketika mereka mendapat kekerasan rumah tangga, atau mengenai hak
kepemilikan anak. Banyak kasus terjadi, mereka harus terpisah dari anak-anak yang mereka
miliki, karena hak asuh anak, otomatis berada di pihak lelaki atau pria Taiwan.
Banyak kasus juga terjadi, para pengantin pesanan ini terjebak dalam berbagai praktik
prostitusi dan perdagangan seks komersial.

(cuplikan dari tulisan berjudul sama di: muchlissuaheri.blogspot.com)
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