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Ringkasan 
Pengantin pesanan (mail order bride) merupakan salah satu bentuk tindak pidana 
perdagangan orang (trafficking) yang terjadi di Kalimantan Barat, khususnya di Kota 
Singkawang. Trafficking dalam bentuk pengantin pesanan ini terjadi dilatarbelakangi oleh 
kebiasaan atau budaya khususnya pada masyarakat Cina dan dimanfaatkan oleh calo yang 
berperan sebagai mak comblang menawarkan dengan janji-janji hidup bahagia kepada 
seorang perempuan yang umumnya dari etnis cina dengan kehidupan ekonomi miskin akan 
dikawinkan dengan pesanan dari seorang laki-laki berasal dari Taiwan, sehingga perempuan 
(korban) tersebut diperdagangkan dengan dipekerjakan  atau dilacurkan oleh suaminya. 
Gambaran fakta tersebut menunjukkan terjadinya perdagangan orang, sehingga masalah yang 
akan diteliti adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban 
tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pengantin pesanan tersebut. Melalui metode 
sosiologis (socio-legal reseach) dengan pendekatan secara kualitatif maka diperoleh hasil 
penelitian bahwa bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban trafficking dalam 
bentuk pengantin pesanan belum berjalan optimal, karena terjadinya tindak pidana tersebut 
bersifat trans-national, sehingga diperlukan peningkatan kerjasama internasional secara 
komprehensif. 

Kata Kunci:  Perlindungan korban, Pengantin Pesanan, Tindak Pidana Perdagangan Orang 

 

I. Pendahuluan 

Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak merupakan persoalan yang krusial 
untuk diperhatikan, karena perdagangan manusia sering terjadi melalui lintas negara dan 
merupakan kejahatan terorganisir, sehingga korban perlu mendapat perlindungan hukum. Issu 
perdagangan manusia merupakan suatu fenomena global, dan kasus perdagangan manusia baik 
antar negara maupun dalam suatu negara telah dilakukan oleh jaringan yang terorganisir, bahkan 
realitas menunjukkan ketika ekonomi semakin terpuruk semakin banyak perempuan dan anak 
yang dipekerjakan, diperdagangkan dan dilecehkan. 

Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak yang berasal dari Indonesia ke luar 
negeri menjadi marak seiring dengan kemudahan arus lintas negara baik melalui darat, air dan 
udara dan himpitan ekonomi masyarakat. Propinsi Kalimantan Barat diantaranya, yang memiliki 
kondisi geografis spesifik yang langsung  berbatasan dengan luar negeri (Malaysia Timur) melalui 
jalur pintu masuk resmi Pos Lintas Batas (PLB), diantaranya Entikong dan Tebedu, Jagoi Babang 
dan Serikin, Auk dan Biawak, serta Badau dan Lubuk Antuk,  dan tidak kurang ada sekitar 60 
(lima puluh) jalur setapak (tidak resmi) yang dapat dilalui untuk masuk dan keluar ke dan dari 
wilayah Malaysia Timur. Letak yang strategis geografis Propinsi Kalimantan Barat ini, mendorong 
semakin meningkatnya praktek-praktek perdagangan manusia ke luar negeri. Keterlibatan 
jaringan sindikat kriminal internasional trafficking melalui Pos Lintas Batas Negara 
(transnasional) tidak terlepas dari posisi strategis tersebut, dimana arus lalu lintas manusia tidak 
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mengalami kesulitan keluar dan masuk. Hal ini menjadikan lalu lintas perdagangan manusia 
menjadi lebih mudah.1  

Disamping itu juga, faktor budaya melangsungkan perkawinan pada etnis masyarakat Cina 
dengan istilah “kawin foto” juga menjadi salah satu modus perdagangan manusia dengan bentuk 
pengantin pesanan. Modus pengantin pesanan sebagai salah satu bentuk perdagangan manusia 
yakni melalui perkawinan antara wanita (amoy) Kalimantan Barat dengan pria warga negara 
asing, seperti diantaranya Taiwan, Hongkong, Singapura, melalui layanan mail order bride, dimana 
laki-laki warga negara asing atau melalui calonya tersebut datang ke  Indonesia untuk mencari 
dan memillih mempelai wanita (umumnya adalah wanita dari etnis Cina), oleh karena dalam 
budaya dan tradisi perkawinan masyarakat Cina, suatu perkawinan sah ditandai dengan foto 
bersama kedua mempelai, sehingga tidak harus memenuhi kelengkapan administrasi surat 
menyurat terlebih dahulu serta para pihak lainnya). Korban dari layanan mail order bride  tersebut 
sebagian besar adalah masyarakat dari lapisan bawah (miskin). Untuk satu mempelai, para calo 
akan mendapat uang sekitar Rp. 10-15 juta, dari biaya paket perkawinan yang dikeluarkan sebesar 
Rp. 60-70 juta,   

Persoalan yang patut menjadi perhatian adalah dari perkawinan tersebut realitasnya tidak 
dicatatkan sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan, tentang syarat sahnya 
perkawinan, terlebih mengenai pencatatan perkawinan campuran antar warga negara yang 
dilakukan. Akibatnya jika terjadi permasalahan dari perkawinan tersebut maka perempuan, yang 
berasal dari Indonesia tersebut menjadi korban yang akan mengalami kesulitan mengakses 
perlindungan. 

Perdagangan Orang (Human Trafficking) didefinisikan sebagai semua tindakan yang 
melibatkan pemindahan, penyelundupan atau menjual manusia baik di dalam negeri maupun 
antar negara melalui mekanisme paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya atau 
menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti protitusi paksa, 
perbudakan dalam kerja domestik, belitan utang atau praktek-praktek perbudakan lainnya, 
seperti pengantin pesanan 2 

Secara umum akar permasalahan dari maraknya kasus perdangan manusia, khususnya 
dengan modus pengantin pesanan ini  adalah faktor  kesulitan ekonomi/kemiskinan, sempitnya 
lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan ketidak-tegasan aparatur hukum dalam 
mengambil tindakan terhadap para traffickers. Kejahatan perdagangan manusia ini umumnya 
tergabung dengan kejahatan antar negara (transnational). Kelompok-kelompok pelaku kejahatan 
ini memilih untuk memperdagangkan manusia (perempuan  dan anak) karena keuntungannya 
besar dan sampai sekarang resikonya masih tergolong kecil, karena tak seperti komoditi lainnya, 
manusia bisa diperdagangkan secara berulang-ulang dan tidak membutuhkan modal yang besar. 

Perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisisr umumnya dilakukan secara rapi dan 
sembunyi-sembunyi, sehingga fakta yang sesungguhnya jumlah korban sulit untuk 
diketahui/dilacak. Secara kuantitatif fakta yang sesungguhnya terjadi bisa jauh lebih besar 
dibandingkan dengan data atau laporan yang diungkap. Oleh karenanya dibutuhkan kajian 
mendalam untuk mengetahui bagaimana upaya memberikan perlindungan hukum terhadap 
perempuan  korban pengantin pesanan sebagai salah satu modus kejahatan perdagangan 
manusia. 

Korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, 
menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang 
berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Batasan 
tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, ditinjau dari sifatnya, ada 
yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan 
korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Kedua, 

 
1  Yenny AS and others, ‘Legal Protection for Human Trafficking Victim, Especially Women and Children in West 

Kalimantan’, International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS), 1.1 (2018), 42 <https://doi.org/10.26737/ij-
mds.v1i1.419>. 

2  (Agung, Brahmanda, 2016) 
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ditinjau dari jenisny,. menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat berupa: (a) Primary 
Victimization, adalah korban individual;  (b) Secondary Victimization dimana yang menjadi 
korban adalah kelompok seperti badan hukum; (c) Tertiary Victimization, yang menjadi korban 
adalah masyarakat luas; (d) Mutual Victimization, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, 
contohnya pelacuran, perzinahan, narkotika; dan (e) No Victimization, bukan berarti tidak ada 
korban, melain-kan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam 
menggunakan suatu hasil produksi; Ketiga; ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh 
seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat 
bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, 
kejutan psikis dan lain sebagainya.3.  

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam hal 
terjadinya suatu tindak pidana, termasuk diantaranya tindak pidana perdagangan orang, dan 
korban juga sering berada pada posisi rentan, sehingga tidak berdaya untuk bertindak 
mempertahankan dirinya dari perlindungan hukum. 

Menurut Black’s Law Dictionary, Victims adalah The person who is the object of acrime or 
tort, as the victim of robbery is the person robbed, sedangkan menurut Muladi, sebagaimana 
dikutip oleh Suryono Ekatama, et al, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah 
menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara 
langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran kejahatan4 

Bagi negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang 
didalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah 
yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan: Victims means 
persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, 
emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, throught 
acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including 
those laws proscribing criminal abuse of power. Secara sederhana definisi diatas dapat 
diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun 
kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana 
yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.5 

Korban menurut pandangan Arief Gosita6 adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari  pemenuhan kepentingan diri sendiri 
atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 

Menurut Teguh Prasetyo7, mengambil pendapat Stanciu, yang dimaksud dengan korban 
(dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Dengan demikian, 
menurut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu Suffering 
(penderitaan) dan injustice (ketidakadilan). Daniel Glaser8 lebih lanjut mengatakan “Victimis the 
person or organisation injured by a crime”  

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana diketengahkan oleh 
Prassell 9 yang mengemukakan ; “Victim was a forgotten figure in study of crime. Victm of assault, 
robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated 
on known viaolator” 
 

 
3  Haryanto Dwiatmodjo, Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, 2010. 
4  Zaky Alkazar Nasution, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia’, 2014, 2. 
5  Nasution. 
6  Hamzah Erik Tangahu, ‘Peranan Psikiater Kriminal Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan’, 8.8 

(2015), 128–35. 
7   Zulaeha, ‘Anak Korban Pemerkosaan Dalam’, Hukum, Jurnal Keadilan, Samudra, 10.1 (2015), 125–33. 
8  Tangahu. Hamzah Erik, ‘Peranan Psikiater Kriminal Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan’, 8 

(2015), 128–35 
9   Muslimin Lagalung and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan 

Perdagangan Orang ( Trafficking in Person )’, 2013. 
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II. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah : “Bagaimana  perlindungan hukum 
terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pengantin pesanan 
dilaksanakan? 
 

III. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
yuridis sosiologis (social legal approach.) Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara 
rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan 
perhitungan secara statistik. Deskriptif di sini bukan dalam arti sempit artinya dalam 
memberikan gambaran tenang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah. 
Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek 
hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pada penelitian 
hukum sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan 
dengan pene-litian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian lapangan 
dilakukan dengan metode interview. Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, 
disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma 
hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 

 

IV. Pembahasan 

a. Potret Pengantin Pesanan sebagai Perdagangan Manusia di Kalimantan Barat 

Perdagangan terhadap perempuan merupakan salah satu aspek dari migraai transnasional, 
dan juga merupakan salah satu issueu global yang sangat kompleks. Perdagangan perempuan 
merupakan permasalahan yang sangat serius karena hal tersebut menyangkut kekerasan terhadap 
perempuan serta fenomena komodifikasi perempuan melalui manipulasi, eksploitasi dan 
perdagangan bebas.Kasus-kasus yang terungkap beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya 
jaringan terorganisasi yang melakukan kegiatan tersebut untuk melakukan keuntungan.10.  
Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan perempuan, diantaranya kemiskinan, 
Tingkat ekonomi yang rendah seringkoli menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial 
antara lain semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang kemiskinan 
menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga, termasuk di dalamnya muncul praktik 
perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran11 

Disamping itu, tingkat pendidikan rendah juga   membuat perempuan di pedesaan jauh 
dari informasi tentang modus-modus kejahatan perdagangan manusia, karena berdasarkan fakta 
perempuan yang terjerat dalam sindikasi perdagangan orang, terutama diperdagangankan untuk 
prostitusi dipengaruhi kerentanan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan 12 

Demikian halnya perdagangan orang dalam bentuk pengantin pesanan yang terjadi di 
Kalimantan Barat, dan lebih banyak terjadi di Kota Singkawang. Realitas terjadinya pengantin 
pesanan ini bermula dari amoy (perempuan Cina) yang berasal dari Kota Singkawang berada 
dalam kondisi rentan karena kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah dibujuk rayu oleh calo 
dengan memperlihatkan beberapa video perempuan-perempuan cina dari Indonesia (umumnya 
juga dari Singkawang) yang telah dinikahi laki-laki umumnya dari Taiwan, hidupnya bahagia dan 
kondisi ekonomi keluarganya menjadi berubah dengan rumah di kampung  yang sudah diperbaiki 
karena kiriman dari amoy yang sudah menikah tadi. Bujuk rayu tersebut tidak hanya diberikan 

 
10    Sabirin, ‘Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan’, 2005, 54–62. 
11  Abu Hanifah, ‘Perdagangan Perempuan Dan Anak; Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya.’, 46–60. 
12  Rahadi Wasi Bintoro Hj. Siti Muflichah, ‘TRAFFICKING : Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek 

Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas’, 125–34. 
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kepada amoy atau perempuan tadi, tetapi juga kepada orangtuanya, sehingga orangtua dan amoy 
menjadi tergiur untuk merubah nasibnya secara ekonomi. Kemudia amoy (perempuan Cina) tadi 
dibawa/direkrut dan/atau dipindahtangankan oleh Calo ke Pontianak untuk diuruskan paspornya 
dan kemudian calo berperan sebagai “makcomblang” sebagaimana budaya perkawinan 
masyarakat cina cukup ada mak comblang dan kawin foto, amoy (perempuan cina) tersebut 
dikawinkan dengan seorang laki-laki yang berasal dari Taiwan, dan lebih lanjut diberangkatkan 
ke Taiwan. 

Faktanya perkawinan yang terjadi antara amoy(perempuan cina) dan laki-laki Taiwan 
tersebut hanyalah merupakan perkawinan yang dilakukan menurut adat cina, sehingga 
perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagai 
perkawinan campuran antar kewarganegaraan. Kondisi ini tentunya tidak ada perlindungan dan 
kepastian hukum bagi amoy (perempuan cina) tadi. Dan realitasnya pula mak comblang atau calo 
yang membawa amoy (perempuan cina) tadi setelah perkawinan secara adat dilangsungkan dan 
mempertemukan denga pris Taiwan tadi dia mendapat imbalan antara 15-20 juta Rupiah, 
sehingga fakta ini menunjukan praktek perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan. 
Realitasnya juga setelah sampai di Taiwan, ada amoy yang hidupnya bisa berjalan sebagaimana 
rumha tangga biasanya , namun ironisnya juga terdapat amoy (perempuan cina) tersebut menjadi 
korban, karena diperlakukan sebagai budak untuk bekerja di perkebunan suaminya sendiri, tanpa 
adanya perlakuan sebagaimana sebagaimana seorang suami isteri, ada juga yang dilacurkan oleh 
suaminya, bahkan juga terdapat persoalan lain, dimana identitas paspornya disembunyikan oleh 
suaminya, bahkan sudah diubah memiiki identitas sebagai warga Taiwan sehingga status 
kewarganegaraannya menjadi hilang, dan juga terdapat yang memiliki anak, maka perempuan 
sebagai korban tadi tidak memiliki akses untuk memiliki hak atas anaknya karena status 
kewarganegaraan anaknya. Hal tersebut terjadi karena perkawinan yang dilakukan tidak 
dicatatkan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. 

Permasalahan tersebut baru dapat terungkap ketika perempuan tadi kembali ke Indonesia 
dan melaporkan kasusnya  Aparat Kepolisian, sebagaimana data yang terungkap di Polda 
Kalimantan Barat sepanjang tahun 2018 hingga September 2019, mencatat 18 kasus tindak pidana 
perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan. 

Namun dari kasus tersebut penangananannya baru sampai tahap penyidikan, karena sulit 
menjerat pelaku yang berada di Taiwan, serta terdapat juga calo yang djadikan tersangka, namun 
juga mengalami kesulitan dalam pengungkapannya, karena pembuktian. 

 

b. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengantin Pesanan 

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (PTPPO) adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, 
ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. 13 

Fokus kajian dalam artikel ini adalah terkait perlindungan hukum terhadap perempuan 
korban perdagangan manusia dalam bentuk pengantin pesanan, sehingga perlu ditelaah terkait 
hakekat perlindungan hukum terhadap korban. 

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, 
dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, 
pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak 
yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. 
Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, 
dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau 
negara (The responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari 

 
13  ‘Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang’, Ятыатат, 

вы12у.235 (2007), 245. 
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putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud 
pertanggungjawaban terpidana.” 

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam 
suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh 
Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam 
membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada 
kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak- hak tersangka tanpa 
memperhatikan pula hak-hak korban.14  

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 
dua makna, 15 yaitu: 

a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, 
(berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang). 

b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas 
penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik 
dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik 
(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian 
ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya. 
Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan 

oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita 
korban. Tolak ukur yang digunakan dalam mementukan jumlah restitusi yang diberkan tidak 
mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam 
hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian 
dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan 
harkat serta nama baik akan lebih diutamakan16  Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban 
merumuskan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh 
pelaku atau pihak ketiga 

Kompensasi merupakan bentuk santuan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan 
hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan 
berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan 
negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya 
mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk 
santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan 
yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.17.  
Lebih tegas di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana 
diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014, merumuskan Kompensasi adalah ganti kerugian  yang 
diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 
menajdi tanggug jawabnya kepada korban atau keluarganya. 

Sementara Undang-.undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  merumuskan bahwa 
Perlindungan  adalah segela upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan 
rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini 
diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.  

Selain dengan adanya Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban melalui 
Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Selanjutnya, melalui Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 juga 

 
14     Nasution, Zaky Alkazar, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia’, 2014, 2 
15    Ibid. 
16  Rena Yulia, ‘MENGKAJI KEMBALI POSISI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA’, Mimbar 

Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016 <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>. 
17  Ibid.  
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diakomodir peran serta masyarakat membantu pencegahan dan penangan korban tindak pidana 
perdagangan orang.  

Bahkan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia bukan hanya sekedar 
pemberian restitusi dan kompensasi,  tetapi juga meliputi beberapa kegiatan, diantaranya 
penampungan dalam tempat yang aman, pemulangan (ke daerah asalnya atau ke dalam negeri), 
termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi (pemulihan 
kesehatan, fisik dan psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan 
masyarakatnya) dan upaya pemberdayaan (ekonomi dan pendidikan) agar korban tidak terjebak 
kembali ke dalam perdagangan orang. Upaya perlindungan korban ini dilaksanakan Pemerintah 
RI bersama dengan mitranya: Lembaga Swadaya Masyarakat, baik lokal, nasional maupun 
internasional, organisasi masyarakat, Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, dan 
perseorangan yang peduli dengan ini. 

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat 
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), Women’s Crisis Center di Rumah Sakit 
Daerah dan Rumah Sakit Bhayangkara, Trauma Center (shelter) yang ada di Provinsi Kalimantan 
Barat 

Disamping layanan tersebut di atas, di dalam upaya memberikan perlindungan hukum 
terhadap korban perdagangan orang, juga  didorong memberikan bantun hukum melalui 
lembaga-lembaga bantuan hukum, terutama lembaga bantuan hukum yang memberikan jasa 
bantuan hukum gratis yang difasilitasi oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, seperti Lembaga Bantuan Hukum Elpeka,dan lembaga bantuan hukum lainnya.. 
Lembaga tersebut memberikan pendampingan hukum kepada korban agar korban  perdagangan 
manusia mendapatkan hak-hak hukumnya, baik pada saat penyidikan, penuntutan sampai pada 
proses sidang pengadilan agar hak-hak hukum sebagai pihak yang harus dilindungi tidak 
dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya. 

Realitasnya, walaupun sudah banyak langkah kebijakan yang dilakukan dalam upaya 
memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, khususnya perempuan 
dan anak, termasukan perdagangan orang dalam bentuk pengantin pesanan, namun masih 
ditemukan kendala-kendala dalam operasionalisasi pelaksanaannya. Diantaranya kendala tersebut 
antara lain adalah korban yang tidak memberikan peran yang optimal, dimana  korban sebagai 
saksi sangat diharapkan peranannya dalam memberikan keterangan dan informasi atas kejadian 
yang dialaminya, sehingga pembuktian unsur-unsur terjadinya tindak pidana perdagangan orang 
dapat diungkap sebagai fakta hukum, dimana pelakunya dapat dijerat dengan ancaman hukum 
Namun dalam realitasnya, korban pengantin pesanan tidak merasa bahwa mereka adalah korban 
perdagangan orang, bahkan berusaha untuk menutupi diri dari kasus yang dialaminya. Kondisi ini 
terjadi karena dipengaruhi pendidikan korban yang sangat rendah dan kerentanan kemiskinan. 

Disamping hal tersebut di atas perlindungan hukum terhadap korban pengantin pesan 
sebagai perdagangan orang sering dihadapi kendala tidak tuntasnya proses penegakan hukumnya, 
dikarenakan para pelakunya berada pada lintas batas negara. Hal ini disebabkan perdagangan 
orang dengan modus pengantin pesanan  terjadi sebagai suatu sindikat kejahatan transnasional 
dan organized crime, dimana pelaku terdiri dari sindikat mulai dari adanya calo yang merekrut 
korban dari kantong-kantong pedesaan yang memanfatkan keerntanan kemiskinan keluarga 
korban, kemudian calo membawa dan merekrut korban ke jaringan sindikat yang berada pada 
lintas batas negara, dengan iming-iming perjodohan dengan pria Taiwan yang akan merubah 
kehidupan ekonominya sehingga sampai ke pelaku yang sudah berada di luar negeri, sehingga 
apabila kasus ini kemudian terungkap menyulitkan bagi sistem peradilan pidana untuk 
memproses hukumnya, sehingga korban tidak mendapatkan hak-haknya secara hukum untuk 
dilindungi. 
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V. Penutup 

a. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa upaya perlindungan hukum 
terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pengantin pesanan belum 
berjalan secara optimal, baik karena faktor korbannya, maupun faktor maupun sistem peradilan 
pidana yang belum mampu mengakses kejahatan lintas batas negara, walau Aparat Penegak 
Hukum sudah berupaya melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kedutaan yang di 
wilayah negara keberadaan si pelaku. 

b. Saran 

Menyikapi belum optimalnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 
perdagangan orang dalam bentuk pengantin pesanan, maka diperlukan langkah strategis dan 
komprehensif antar pihak terkait, baik aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana 
maupun instansi terkait yang dituangkan dala suatu Rencana Aksi, mulai dari upaya pencegahan 
dengan pemenuhan pencatatan perkawinan campuran antar warga negara dan penyuluhan 
hukum kepada masyarakat, kemudian upaya perlindungan dan pemberdayaan korban sampai 
dengan upaya penindakan dan pendampingan hukum kepada korban.  

Langkah strategis dimaksud perlu dituangkan dalam suatu Rencana Aksi dan penelitian 
lebih lanjut. 
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