
TKI Diimbau Menolak Jadi Kurir Narkoba 

Tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa 
Tenggara Barat (NTB) yang bekerja di 
Malaysia diimbau tidak mau dijadikan kurir 
narkoba, meski diiming-iming diberikan upah 
ribuan Ringgit Malaysia. 

Kepala kantor Bea dan Cukai Mataram Danang 
Kuswidodo di Mataram, Rabu(3/11), 
mengatakan TKI asal NTB harus menolak jika 
ada orang tidak dikenal menitipkan barang 
karena tidak menutup kemungkinan yang dititip 
itu adalah narkoba. 

Ia mengatakan, kadang-kadang para TKI tidak secara terang-terangan dijadikan kurir, namun 
modus operandinya dilakukan dengan cara menitipkan barang untuk diberikan kepada 
seseorang, ini yang perlu diwaspadai. 

Karena itu, Danang mengimbau, kalau ada orang yang tidak dikenal menitipkan barang untuk 
dibawa ke NTB sebaiknya ditolak kendati akan diupah ribuan ringgit, karena tidak menutup 
kemungkian yang dititip itu barang terlarang. 

“Kami mengimbau para TKI yang bekerja di Malaysia jangan mau jika ada seseorang yang tidak 
dikenal menitipkan barang untuk dibawa ke NTB kendati diberikan upah ribuan Ringgit Malaysia 
karena kemungkinan para tenaga kerja yang pulang diperalat sebagai kurir barang terlarang,” 
katanya. 

Didampingi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Mataram, Danang 
mengatakan jangan sampai karena iming-iming upah ribuan Ringgit Malaysia, TKI mau 
dijadikan “kurir” narkoba, karena yang akan menanggung akibatnya TKI sendiri. 

Kasus penyelundupan narkoba tersebut terungkap dengan ditangkapnya seorang warga negara 
Malaysia Chow Kit Nang (50) di Bandara Selaparang Mataram, Selasa (2/11) sekitar pukul 
19:45 Wita yang membawa shabu-shabu yang ditaksir senilai Rp 6 milyar lebih. 

Psikotropika jenis shabu-shabu itu ditemukan petugas Bea dan Cukai Mataram di dalam koper 
bagasi milik Chow Kit Nang setelah dicurigai ada barang yang disembunyikan di dinding koper. 

Selama ini modus operandi penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia dilakukan 
dengan berbagai cara, antara lain dengan membuat sebuah tempat di dalam dinding koper 
kemudian dilem rapi, seperti modus operandi penyulundupan shabu-shabu yang berhasil 
diungkap petugas Bea dan Cukai Mataram di Bandara Selaparang Mataram. 

Tersangka Chow Kit Nang, pemilik paspor bernomor A20112432, penumpang pesawat Merpati 
Nusantara rute penerbangan Kualalumpur (Malaysia)-Surabaya- Mataram itu ditangkap petugas 
Bea dan Cukai Mataram sesaat setelah tiba di Bandara Selaparang Mataram 
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