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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kebijakan hukum 

pidana sebagai suatu cara bagi negara untuk menentukan 

peraturan-peraturan yang berlaku dalam negara tersebut 

melalui badan yang berwenang.  

Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai 

teori-teori tentang perlindungan terhadap korban dan 

ketentuannya dalam deklarasi PBB sebagai deklarasi yang 

disepakati secara internasional. Selain itu, dalam bab ini juga 

akan dibahas mengenai perbandingan perlindungan korban 

dengan negara lain sebagai suatu referensi dalam memberikan 

solusi upaya perlindungan korban di Timor Leste. 

 

A. Kebijakan Hukum Pidana   

 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana  Beberapa tulisan 

menterjemahkan istilah kebijakan dengan  "politik", "policy", 

"politick", "beleid” khususnya dimaksudkan dalam arti  
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"wijsbeleid" atau "kebijaksanaan"1. Oleh karena itu kebijakan 

hukum  pidana dapat pula disebut dengan istilah politik 

hukum pidana, penal  policy, criminal law policy atau 

strafrechtspolitiek. Dengan demikian  istilah-istilah yang 

diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah "politik  

hukum pidana", "penal policy", "criminal law policy” 2atau 

"strafrechts politiek".  

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka 

akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik 

hukum terdiri atas rangkaian kata politik.Ditambahkan pula 

oleh pakar hukum Mahfud yang  dikutip Teguh P. dan Abdul 

H.B., bahwa hukum merupakan produk  politik. Hukum 

dipandang sebagai dependent variable (variable terpengaruh) 

dan politik sebagai independent variable (variable  

berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud 

merumuskan  politik hukum sebagai: 3 kebijakan hukum yang 

akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh 

                                                           
1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ...., Op.Cit., halaman 24 
2 William N.Dunn, Muhadjir Darwin (Penyadur), Analisa Kebijakan Publik, 

(Yogyakarta : PT Hadindita Graha Wdia, 2000), halaman 10. 

3 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung : 

Penerbit SinarBaru, 1983), halaman 16.  
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pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana 

politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi 

kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan 

hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang 

sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-

keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem 

yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat 

ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan 

Pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan 

penegakannya4. Sudarto memberikan arti politik hukum 

sebagai berikut :  

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu  

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang 

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk 

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat 

dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan5. 

Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan 

                                                           
4 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatuilah, Op.Cit., halaman 12. 
5 Sudarto, Hukum Pidana dan Op.Cit., halaman 20. Lihat juga Barda 

Nawawi Aiief, Bunga Rampai ....Op.Cit, halaman 25 
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pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan 

pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan 6keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 

akan datang.  

Definisi politik hukum pidana dari Sudarto di atas sesuai 

dengan  definisi yang diberikan oleh Marc Ancel yang 

dikutip oleh Barda Nawawi  Arief yang menyatakan bahwa 

"penal policy" adalah suatu ilmu sekaligus  seni yang pada 

akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan  

peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan 

untuk memberi  pedoman tidak hanya kepada pembuat 

undang-undang, tetapi juga  kepada pengadilan yang 

menerapkan undang-undang dan juga kepada  para 

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.  Marc 

Ancel mengemukakan bahwa 

                                                           
6 Sudarto, Hukum dan ..., Op-Cit., haiaman 161 

.  
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"Between the study of criminological factors on the one 

hand, and  the legal technique on the other, there is room for a 

science which  observes legislative phenomenon and for a 

rational art within which  scholar and practitioners, 

criminologist and lawyers can come  together, not as 

antagonists or in fratricidal strike, but as fellow- workers 

engaged in a common task, which is first and foremost to  bring 

into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal 

policy.7 ("Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis 

di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan 

dilain pihak, ada  tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang 

mengamati dan menyelidiki fenomena legislalif dan bagi suatu 

seni yang rasional, di  mana para sarjana dan praktisi, para 

ahli kriminologi dan sarjana  hukum dapat bekerja sama tidak 

sebagai: pihak yang saling  berlawanan atau saling berselisih, 

tetapi sebagai kawan sekerja  yang terikat di dalam tugas 

bersama, yaitu terutama untuk  menghasilkan suatu 

kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran  maju 

(progresif) lagi sehat.”) 

                                                           
7 Sudarto, Hukum dan , Op.Cit., haJaman 159. Lihat juga Barda Nawawi 

Arief, Bunga Rampai ..., Op.Cit., halaman 24-25 
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Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana 

menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari modern 

criminal science. Modern  criminal science menurut Beliau 

terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu  criminology, criminal law 

dan penal policy. Pendapat Marc Ancel  mengenai hal tersebut 

sebagai berikut:"....... Modern criminal science lies in fact three 

essential  components:criminology, which studies the 

phenomenon of crime in all its  aspects; criminal law, which is 

the explanation and application of  the positive rules whereby 

society reacts against the phenomenon  of crime; finally, penal 

policy.', both a science and an art, of which  the practical 

purposes, ultimately, (are to enable the positive rules  to be 

better formulated and to guide not only the legislator who has to 

draft criminal statutes, but the court by which they are applied 

and the prison administration which gives practical effect to the  

court's decision8"(Ilmu pidana modern terletak pada tiga 

komponen penting: kriminologi, yang mempelajari fenomena 

kejahatan dalam segala aspeknya; hukum pidana, yang 

merupakan penjelasan dan penerapan aturan positif dimana 

                                                           
8  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori -Teori dan Kebijakan Pidana, 

Cetakan Kedua, (Bandung : Penerbit Alumni, 1998), halaman 6. 
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masyarakat bereaks iterhadap fenomena kejahatan, akhirnya, 

penal policy. ', baikilmu pengetahuan danseni, di mana tujuan 

praktis, pada akhirnya, (yang mengaktifkan aturan positif 

untuk menjadi lebih baik dirumuskan dan untuk 

membimbing tidak hanya legislator yang harus menyusun       

undang-undang pidana, tapi pengadilan  dimana mereka 

diterapkan dan administrasi penjara yang memberikan efek 

yang praktis keputusan pengadilan.) 

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik 

hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal 

dengan kebijakan kriminal dan criminal  policy. Pengertian 

politik kriminal menurut Sudarto dapat diberi arti sempit,lebih 

luas dan paling luas, yaitu :  

a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode 

yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran 

hukum yang berupa pidana; 9 

b. Dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari 

aparatur  penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja 

dari pengadilan dan  polisi;  

                                                           
9Sudarto, Kapita Selekta ..................... Op.cit. hal 113-114 
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c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan 

dilakukan melalui  perundang-undang dan badan-badan 

resmi yang bertujuan  untuk menegakkan norma-norma 

sentral dari masyarakat10. Secara singkat Sudarto 

memberikan definisi politik kriminal  sebagai usaha yang 

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi  kejahatan11 

tindak pidana. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc 

Ancel yang dikutip Muladi sebagai "the rational organization 

of the control of crime by society” atau yang dikutip oleh 

Peter Hoefnagels sebagai "The rational organization of the 

social reactions to crime. Selanjutnya  Peter Hoefnagels 

memberikan beberapa rumusan politik kriminal  sebagai : 

“The science of responses", the science of crime prevention", "a  

policy of detignating human behavior as crime " dan " a rational 

total of the  respond to crime "  

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan 

pemilihan dari sekian banyak alternatif., mana yang paling 

efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut12.  

                                                           
10 Sudarto, Hukum dan ..., Op.Cit, halaman 38. 
11 Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, (Holland Kluwer-

Deventer Holland, 1986), halaman 57. 
12

Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ...., Op.Cit., halaman 1 
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 Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari 

bagian politik hukum mengandung arti bagaimana 

mengusahakan atau membuat dan  merumuskan suatu 

perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan  dilihat 

dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana 

identik dengan  pengertian "kebijakan penanggulangan tindak 

pidana dengan hukum  pidana13" Sehubungan dengan 

keterkaitan antara politik hukum pidana  dengan politik 

hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan  

pembaharuan hukum. 14la memberi petunjuk apakah perlu 

ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan 

itu harus  dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan 

tersebut. Demikian  pula dengan politik hukum pidana terkait 

dengan pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Sudarto bahwa dalam politik hukum pidana 

akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu 

ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang 

apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi. 15 

                                                           
13Muladi, Kapita Selecta ...., Op.Cit, halaman 7.  
14 Sudarto, Kapita Selekta ....... Op.Cit., halaman 114. 
15Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai......Op.Cit, halaman 25-26 
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Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan 

pembaharuan  hukum pidana (penal reform) pada hakekatnya 

termasuk bidang "penal policy" yang merupakan bagian dan 

terkait erat dengan "law enforcement  policy / "criminal policy" 

dan "social policy". 

Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan :  

a.  Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk 

memperbaharui substansi hukum (legal substance) 

dalam rangka lebih mengefektifkan penagakan hukum;  

b.  Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk 

memberantas/ menanggulangi tindak pidana dalam 

rangka perlindungan masyarakat;  

c.  Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi 

masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka 

mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "social 

defence" dan "social welfare"):  

d.  Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi 

dan reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar 

atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-

kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan 

kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. 
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Bukanah pembaharuan (reformasi) hukum pidana 

apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-

citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum 

pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS) ". 

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya 

mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan 

reorientasi dan reformasi hukum 16 pidana yang sesuai 

dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik 

dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang 

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan 

kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara 

singkat Beliau menyatakan bahwa pembaharuan 

hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan 

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented 

approach) dan pendekatan yang berorientasi pada 

kebijakan (policy oriented approach}. Selanjutnya Barda 

Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum 

pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan 

karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum 

                                                           
16 Sudarto, Hukum dan ...., Op.Cit, halaman 159.  
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pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan 

atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya 

bagian dari politik hukum pidana (criminal law/penal 

policy atau strafrechtspolitiek). Lebih luas lagi, politik 

hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan 

hukum, politik kriminal dan politik sosial.17 Didalam 

setiap kebijakan (policy atau politik) dipertimbangkan 

berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum 

pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. 

Di dalam bukunya yang lain, Barda Nawawi Arief 

menjelaskan bahwa. pembaharuan hukum pidana 

dilihat dari sudut pendekatan kebijakan adalah :  

a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan 

hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian 

dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial 

(termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka 

mencapai/menunjang rujuan nasional 

(kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);  

                                                           
17

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif 

Kajian Perbandingan, (Bandung : PT Citra Adhya Bakti, 2005), halaman 3. 
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b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, 

pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya 

merupakan bagian dari upaya perlindungan 

masyarakat (khususnya upaya penanggulangan 

tindak pidana); 18 

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, 

pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya 

merupakan bagian dari upaya memperbaharui 

substansi hukum (legal substance) dalam rangka 

lebih mengefektifkan penegakan hukum. Sedangkan 

pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut 

pendekatan nilai merupakan upaya melakukan 

peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan 

reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan 

sosiokultural yang melandasi dan memberi isi 

terhadap muatan normatif dan substantif hukum 

pidana yang dicita-citakan19.  

                                                           
18 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah 
Kebijakan Delik Aduan 
19Dalam : Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994, 

halaman 2. 

     Ibid, halaman 3.  
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Dalam menanggulangi masalah tindak pidana, 

sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh 

lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik 

kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana 

merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar 

kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari 

tujuan politik criminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri 

merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu 

usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan 

penegakan hukum (law enforcement policy). Demikian pula 

dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum 

pidana tidak lepas  20dari kebijakan sosial (social policy) yaitu 

segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat 

(social welfare dan social defence). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana 

hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan 

keseluruhan politik kriminal atau social defence, planning 

                                                           
20 Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, (Holland Kluwer-

Deventer Holland, 1986),  
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yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana 

pembangunan nasional" 

Hal tersebut ditegaskan oleh, Peter Hoefhagels bahwa 

criminal policy as science of policy is part of a larger policy: the 

law enforcement policy:... Criminal policy is also manifest as 

science and as application. The  legislative and enforcement 

policy is in turn part of social policy™. Di tingkat internasional, 

hal ini dinyatakan dalam UN Guiding Principles for  Crime 

Prevention and Criminal Justice in the Context of Development 

and a New International Economic Order yang menegaskan 

bahwa Crime  Prevention as part of Social Policy.  

Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem 

dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan 

hukum dan kebijakan sosial.  

Dengan demikian, di dalam merumuskan kebijakan-

kebijakan  penegakan  hukum, haru  berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat yang tercakup di dalam 

perlindungan  masyarakat.  

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam 

kebijakan penanggangan tindak pidana atau politik kriminal 
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digunakan upaya atau sarana hukum pidana (penal), maka 

kebijakan hukum pidana harus  diarahkan pada tujuan dari 

kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari 

kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-

welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk 

perlindungan masyarakat (socialdefence policy). 21 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) atau penal-law 

enforcement policy operasionalisasinya melalui beberapa 

tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan legislatif); tahap 

aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi 

(kebijakan eksekutif/administratif).  

Tahap formulasi adalah tahap  penetapan atau 

perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau 

disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang.  

Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana 

oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan 

sampai ke pengadilan,  

sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan 

pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana. Dari 

                                                           
21

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ...... Op.Cit, halaman 28-29.  
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ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan 

oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling 

strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak 

pidana melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan 

kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis 

yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana pada tahap aplikasi dan 

eksekusi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : dalam 

tahap formulas! ini peraturan perundang-undangan pidana 

dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah 

ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan 

yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini 

artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik 

ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, 

pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat 

dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan. Dengan 

terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut 

maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan 

peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. 

Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh 
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hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan 

demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya 

penanggulangan dan pencegahan kejahatan Apabila upaya 

awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, 

maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.  

Oleh karena itu tahap formulasi atau pembuatan 

peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan 

penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-

undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu 

sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat,sehingga 

tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang 

merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting 

artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan 

memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan 

masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa 

untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan 

demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang 

mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan 

nilai-nilai dan fungsi instrumental.  

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang, 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa jika undang-undang 
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dijadikan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengadakan 

perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka perundang-

undangan akan merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan 

tertentu. Undang-undang merupakan salah satu dari 

serangkaian alat-alat yang ada pada pemerintah untuk dapat 

melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan.  

Berkaitan dengan hukum pidana, Roeslan Saleh 

memintakan perhatian bahwa : "Sanksi-sanksi pidana dalam 

perundang-undangan biasanya dipandang sebagai bagian 

penutup dari suatu rangkaian peraturan-peraturan 

administratif dan sanksi-sanksi. Tentang ini kelihatan dengan 

jelas sekali pada undang-undang yang mengandung stelsel 

perizinan. Sanksi-sanksi yang ada di dalamnya sebenarnya 

bersifat administratif, tetapi sanksi pidana itu dipandang 

perlu sekali untuk melengkapkan. Jadi menempatkan sanksi-

sanksi pidana di dalam undang-undang itu oleh karenanya 

merupakan suatu komplemen mutlak dari pemberian 

wewenang kepada alat pemerintah. Dengan kemungkinan-

kemungkinan seperti dikemukakan di atas, maka undang-
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undang akan merupakan dasar juridis di atas mana 

ditegakkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.  

Dengan demikian penggunaan hukum pidana untuk 

menegakan peraturan-peraturan dalam hukum administrasi 

merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan 

kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan 

tujuan tersebut maka dalam pembuatan peraturan 

perundangundangan hukum pidana harus dapat menampung 

aspirasi masyarakat sesuai dengan Konstitusi RDTL. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan terhadap Korban 

 

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan, baik 

oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi 

internasional yang membahas mengeai korban kejahatan, 

sebagian di antaranya adalah: 

1.  Arief Gosita 

Menurutnya, korban adalah ” Mereka yang menderita 

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain 

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 
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orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi 

pihak yang dirugikan.”22 

 

2.  Ralph de Sola 

Korban (victim) adalah ”... person who has injured mental or 

physical suffering, loss of property or death resulting from an 

actual or attempted criminal offense committed by 

another...”23 

Berdasarkan pada definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

korban adalah orang yang telah terluka baik mental 

meupun fisik, kerugian harta benda atau kematian yang 

disebabkan oleh tindak kriminal yang dilakukan oleh orang 

lain. 

3.  Cohen 

Korban (victim) adalah ”... whose pain and suffering have 

been neglected by the state while it spends immense resources 

                                                           
22Gosita, Arief. 
23Ralph De Sola. 1998. Crime Dictionary, Facts on File Publication, New 

York, hal. 188 
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to hunt down and punish the offender who responsible for that 

pain and suffering.”24 

Dalam definisi tersebut dapat diketahui bahwa korban 

adalah ...yang terluka atau menderita dan tidak dihiraukan 

oleh negara, sementara korban tersebut membutuhkan 

sumber daya untuk  

 

4. Z.P Zeparovic, definisi korban (victim) adalah 

“… the person who are threatened, injured or destroyed by an 

actor or omission of another (mean, structure, organization, or 

institution) and consequently; a victim would be anyone who 

has suffered from or been theatened by a punisable act (not 

only criminal act but also another punisable acts as 

misdemeanors, economic offense, non fulfillment of work duties) 

or an accidents. Suffering may be caused by another man or 

another structure, where people are also involved.” 

Menurut definisi korban diatas, dapat diketahui bahwa 

korban adalah orang yang terancam, menderita atau rusak 

karena perilaku kejahatan yang dapat berupa alat, struktur, 

                                                           
24Cohen dalam Romli Atmasasmita. Masalah Santunan Korban Kejahatan. 
BPHN Jakarta tanpa tahun, hal. 9 
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organisasi atau institusi dan akibatnya; seorang korban 

adalah orang yang menderita dari atau karena perilaku 

ancaman dengan tindakan yang menyakitkan (bukan hanya 

tindakan kriminal tetapi juga tindakan lain misalnya ekonomi, 

tidak pemenuhan kewajiban kerja) atau kecelakaan. Menderita 

dapat disebabkan karena orang lain atau struktur lain dimana 

orang-orang terlibat didalamnya. 

Beberapa Pandangan tentang Korban Adanya berbagai 

permasalahan mengenai jenis korban dalam kehidupan 

masyarakat, melatarbelakangi lahirnya ilmu baru yang 

disebut sebagai viktimologi.  

Walaupun disadari, bahwa korban-korban itu, di satu 

pihak dapat terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang 

(orang lain), seperti korban pencurian, pembunuhan dan 

sebagainya (yang lazimnya disebut sebagai korban kejahatan), 

dan di lain pihak, korban dapat pula terjadi oleh karena 

peristiwa alam yang pengendaliannya berada di luar 

"jangkauan" manusia (yang lazimnya disebut sebagai korban 

bencana alam), yaitu seperti korban letusan gunung berapi, 

korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain. Menurut 
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Andi Matalatta, pengertian korban yang mendasari lahirnya 

kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban 

kejahatan, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari 

pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil. Atas 

dasar ini, pengkajian masalah korban indak pidana dalam 

tulisan ini difokuskan pada jenis korban jenis pertama seperti 

diuraikan di atas.  

Dalam kaitan ini, J. E. Sahetapy secara lebih rinci 

menguraikan paradigma viktimisasi dalam beberapa golongan 

yaitu:  

Pertama, viktimisasi politik, dalam kategori ini dapat 

dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan 

hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata 

diluar fungsinya,25terorisme, intervensi dan peperangan lokal 

atau dalam skala intemasional.  

Kedua, viktimisasi ekonomi, terutama di mana ada kolusi 

antara penguasa dengan pengusaha, produksi barang-barang 

yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk 

                                                           
25

 JE. Sahetapy, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimasi, Bandung, 1995. hal. 65  

30 Ibid., hal. vi-vii 
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dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan 

rusaknya ekosistem.  

Ketiga, viktimisasi keluarga, seperti perkosaan di dalam 

keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan 

menelantarkan kaum manula (manusia lanjut usia) atau 

orangtuanya sendiri.  

Keempat, viktimisasi medis, dalam hal ini dapat disebut 

penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang 

kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (ethik) 

peri kemanusiaan.  

Kelima, viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang 

menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan) 

maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-

undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan". 

Penggolongan viktimisasi tersebut di atas menunjukkan 

bahwa masalah korban sesungguhnya sudah sedemikian 

kompleks dan mencakup wilayah yang begitu luas karena 

perbuatan tersebut tidak tercantum dalam KUHP ataupun 

tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan 

masyarakat, namun sangat merugikan masyarakat dan 
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perbuatan telah terjangkau oleh undang-undang, akan tetapi 

tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat 

penerapan hukumnya yang selektif dan beragam. Kesukaran-

kesukaran menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan 

dengan berpijak pada perspektif korban, menurut Roeslan 

Saleh26, tidak terlepas dari metoda yang selama ini digunakan 

untuk mengetahui gejala kriminalitas yang terdapat dalam 

masyarakat masih berdasarkan data statistik kriminal. 

Padahal, sudah sangat lama para ahli merasakan bahwa 

statistik kriminal resmi tidak dapat mencerminkan gejala 

kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini 

biasanya disebut sebagai "angka gelap kejahatan" (dark 

number of crime).  

Konsep perlindungan korban selama ini dipandang 

sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari 

masalah perlindungan hak asasi mahusia, sehingga pada 

dasarnya konsep hak asasi manusia dapat di pandang sebagai 

hak hukum. Apabila konsep hak asasi manusia di pandang 

                                                           
26Ruslan Saleh dalam kaitan ini menulis, dari banyak penelitian diketahui, 

bahwa hanya Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta, 1984, hal. 

14. Bandingkan dengan pendapat tentang statistik kriminal ini, LS 

Susanto menulis, bahwa statistik kriminal bukanlah merupakan sampel 

yang sah (parsprototo) akan tetapi hanyalah sekedar gambaran tentang 
aktivitas penegakan hukum (I. S. Susanto. 
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sebagai hak hukum, maka mempunyai dua  konsekuensi 

normatif, yaitu:27 

1.  kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani 

kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak 

atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan  

2.  reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak 

dipenuhi.  

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-

hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggamya hak 

asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan 

korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di 

antaranya sebagai berikut 28 

 

1. Teori utilitas  

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar 

bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan 

pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang 

memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan 
                                                           
27Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan 

Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita), Jakarta : PT. Radja 

Grafindo Persada, 2006, hal 162  
28Dikdik M. Arief Maansur dan Elistatris Gultom, Ibid, hal. 162-163  
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dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja 

bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan 

hukum pidana secara keseluruhan. 

 

 

 

2. Teori tanggung jawab;  

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) 

bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang 

dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu 

tindak pidana yang mengakibatkan orang lain tenderita 

kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus 

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, 

kecuali ada alasan yang membebaskannya.  

 

3. Teori ganti kerugian;  

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahnya 

terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani 

kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban 

atau ahli warisnya. Konsep perlindungan terhadap korban 

secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik 
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melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan 

langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan 

pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban 

kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan 

/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk 

kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti 

rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila 

tidak disertai upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, 

apabila korban hanya menderita kerugian secara material 

(seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya 

psikis terkesan terlalu berlebihan. Konsep perlindungan 

korban melalui langkah-Iangkah yuridis salah satunya 

melalui kebijakan hukum pidana baik dari segi hukum 

materiial maupun dari segi hukum formil.  

Bertolak dari uraian di atas, maka kerugian/ 

penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara yang 

bersifat fisik/materiil (dapat diperhitungkan dengan uang) dan 
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yang sifatnya immaterial (misalnya berupa perasaan takut, 

sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain).29 

Arif Gosita telah berusaha merumuskan secara rinci 

hak-hak dan kewajiban korban yang seharusnya melekat pada 

korban antara lain adalah sebagai berikut :  

 

 

 

1. Hak Korban  

a. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas 

penderitaannya, sesuai dengan taraf kererlibatan 

korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.  

b. Berhak menolak, kompensasi untuk kepentingan 

pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi) 

karena tidak memerlukannya.  

c. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya 

bila si korban meninggal dunia karena tindakan 

tersebut.  

d.  Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.  

                                                           
29Arif Gosita, Masalah Korban Kecelakaan, Kumpulan Karangan, 

Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 52-53.  
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e.  Berhak mendapat kembali hak miliknya.  

f. Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan 

membahayakan dirinya.  

g. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak 

pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.  

h.  Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.  

i.  Berhak mempergunakan upaya hukum (rechtmiddelen).  

 

 

 

2. Kewajiban Korban  

a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan 

pembalasan (main hakim sendiri).  

b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah 

pembuatan korban lebih banyak lagi.  

c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh 

diri sendiri maupun oleh orang lain.  

d. Ikut serta membina pembuat korban.  

e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak 

menjadi korban lagi.  
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f. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan 

kemampuan pembuat korban.  

g. Memberikan kesempatan kepada pembuat korban 

untuk membayarkan restitusi pada pihak korban 

sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/ 

imbalan jasa).  

h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri 

dan ada jaminan.  

Uraian yang terperinci mengenai hak-hak dan kewajiban 

korban oleh Gosita sangat bermanfaat untuk informasi dan 

kepentingan praktis bagi korban atau keluarga korban, 

pembuat kejahatan serta anggota masyarakat lainnya. Dalam 

kaitan ini, peranan korban perlu dikaji agar dalam 

mempertimbangkan tingkat kesalahan pembuat kejahatan 

benar-benar sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan, 

agar pembuat, dan korban masing-masing diberi tanggung 

jawab atas terjadinya suatu tindak pidana secara adil. 

Peranan korban akan menentukan hak untuk memperoleh 

jumlah restitusi, tergantung pada tingkat peranannya 
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terhadap terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, dan 

demikian juga dalam proses peradilan pidana.30 

Konsep Perlindungan Korban Kejahatan sebagaimana 

dijelaskan dalam uraian sebelumnya, suatu peristiwa 

kejahatan tentunya pelaku dan korbanlah yang menjadi tokoh 

utama yang sangat berperan. Menurut Barda Nawawi Arief, 

pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua 

makna yaitu:31 

1.  Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk 

tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti 

perlindungan HAM atau ntuk kepentingan hukum 

seseorang);  

2.  Dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk 

memperoleh jaminan/ santunan hukum atas 

penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban 

tidak pidana" (Identik dengan penyantunan korban). 

                                                           
30Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1990 Cetakan ke 3, hal, 551  

31 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum 

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2007, hal. 61.  
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Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama 

baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin 

(antara lain, dengan permaafan), pemberian ganti rugi 

(restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan 

sosial), dan sebagainya: 

Dari dua makna perlindungan korban tersebut, maka 

pada dasarnya ada dua sifaf perlindungan yang dapat 

diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif 

berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban 

tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk 

memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ 

kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana. 

Terkait dua sifat perlindungan korban yang dapat 

diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya 

perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang 

peranan yang sama pentingnya dalam memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat mengingat masyarakat 

yang telah menjadi korban tidak boleh begitusaja dibiarkan 

menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara 

dan sebaliknya mencegah masyarakat menjadi korban juga 

merupakan titik tekan yang utama.  
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Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban 

dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, 

maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipilogi 

korban, yaitu; 

1. Nonparticipating victims adalah mereka yang 

menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat 

tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 

penanggulangan kejahatan. 

2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 

mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi 

korban pelanggaran tertentu. 

3. Provocative victims adalah mereka yang 

menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. 

4. Particapcing victims adalah mereka yang tidak 

menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga 

memudahkan dirinya menjadi korban. 

5. False victims adalah mereka yang menjadi korban 

karena dirinya sendiri. 
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Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu 

sendiri maka Stepen Schafer mengemukakan 

tipilogi korban menjadi tujuh bentuk yaitu : 

1) Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada 

hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban 

karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek 

tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak 

korban. 

2) Proactive victims merupakan korban yang 

disebabkan peranan korban untuk memicu 

terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 

tanggung jawab terletak pada diri korban dan 

pelaku secara bersama-sama. 

3) Participacing victims hakikatnya perbuatan 

korban tidak disadari dapat mendorong pelaku 

melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang 

di bank dalam jumlah besar yan tanpa 

pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas 

plastik sehingga mendorong orang untuk 
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merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban 

sepenuhnya ada pada pelaku. 

4) Biologically weak victim adalah kejahatan 

disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti 

wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia 

(manula) merupakan potensial korban kejahatan. 

Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak 

pada masyarakat atau pemerintah setempat 

karena tidak dapat memberi perlindunga kepada 

korban yang tidak berdaya. 

5) Socially weak victims adalah korban yang tidak 

diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan 

seperti gelandangan dengan kedudukan sosial 

yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya 

secara penuh terletak pada penjahat atau 

masyarakat. 

6) Self victimizing victims adalah koran kejahatan 

yang dilakukan sendiri (korban semu) atau 

kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung 
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jawabannya sepenuhnya terletak pada korban 

sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 

7) Political victims adalah korban karena lawan 

polotiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak 

dapat dipertnggungjawabkan kecuali adanya 

perubahan konstelasi politik 

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, 

yaitu: 

a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu 

atau perorangan (bukan kelompok), 

b. Secondary victimization yaitu korban kelompok, 

misalnya badan hukum, 

c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas, 

d. No victimization yaitu korban yang tidak dapat 

diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam 

menggunakan suatu produksi. 

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak 

pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya 

terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu: 



 

69 
 

a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi 

tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada 

pada pelaku. 

b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan 

sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan 

kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut 

mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga 

kesalahan terletak pada pelaku dan korban, 

c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial 

menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang 

cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan 

minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang 

mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak 

dapat disalahkan pelaku, tetapi masyarakatlah yang 

harus bertanggung jawab. 

C. Ketentuan Deklarasi PBB 

Dalam The Decleration of Basic Principles of Justice 

for Victims of Crime and Abuse Power 1985. 

Victims means person who, individually or 

collectively, have suffered harm, including physical 
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or mental injury, emotional suffering, economic loss 

or substansial impairment of their fundamental 

rights, through acts or omissions that are in 

violation of criminal laws operative within member 

states, including those laws proscribing criminal 

abuse power.32 

Berdasarkan deklarasi PBB diatas dapat diketahui 

bahwa korban berarti orang yang secara individual atau 

bersama-sama; menderita karena sesuatu hal, termasuk 

menderita fisik atau mental, perasaan emosi, kerugian 

ekonomi atau kerugian khusus karena hak-hak pokoknya 

melalui tindakan-tindakan atau penghapusan tindakan 

yang melanggar hukum kriminal yang berlaku di suatu 

negara. 

Ditambahkan pula dalam Declaration of Basic 

Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power, A/RES/40/34    29November 1985 

A.  Victims of Crime 

                                                           
32Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada. 
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1.   "Victims" means persons who, individually or 

collectively, have suffered harm, including physical or 

mental injury, emotional suffering, economic loss or 

substantial impairment of their fundamental rights, through 

acts or omissions that are in violation of criminal laws 

operative within Member States, including those laws 

proscribing criminal abuse of power. 

 

2.   A person may be considered a victim, under this 

Declaration, regardless of whether the perpetrator is 

identified, apprehended, prosecuted or convicted and 

regardless of the familial relationship between the 

perpetrator and the victim.  The term "victim" also includes, 

where appropriate, the immediate family or dependants of 

the direct victim and persons who have suffered harm 

in intervening to assist victims in distress or to prevent 

victimization. 

 

3.   The provisions contained herein shall be applicable to 

all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, 
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age, language, religion, nationality, political or other opinion, 

cultural beliefs or practices, property, birth or family status, 

ethnic or social origin, and disability. 

 

Dalam deklarasi tersebut diuraikan bahwa korban 

adalah: 1. Orang yang secara individu atau bersama-sama 

menderita, termasuk menderita secara fisik atau mental, 

emosi, kerugian ekonomi atau kerusakan berat yanng 

berhubungan dengan hak-hak pokok, yang berasal dari 

tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang 

termasuk dalam hukum kriminal yang berlaku dalam 

suatu negara termasuk didalamnya adalah pelanggaran 

kekuasaan; 2. Seseorang dapat dianggap korban, di bawah 

Deklarasi ini, terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi, 

ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari 

hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah 

"korban" juga termasuk, bila sesuai, keluarga dekat atau 

tanggungan langsung dari sang korban dan orang-orang 

yang telah menderita kerugian memutuskan untuk 

mendampingi korban dalam kesulitan atau mencegah 

jatuhnya korban; 3. Ketentuan yang tercantum di sini 
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harus berlaku untuk semua, tanpa pembedaan apapun, 

seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, 

agama, kebangsaan, pendapat politik atau lainnya, 

keyakinan budaya atau praktik, kekayaan, kelahiran atau 

status keluarga, etnis atau asal usul sosial, dan cacat. 

Dalam deklarasi tersebut diatas, uraian korban menjadi 

lebih luas, bukan hanya individu atau organisasi yang 

menerima kerugian langsung tetapi juga keluarga atau 

orang-orang yang menderita kerugian dalam mendampingi 

korban. 

Dalam Handbook on Justice for Victim,33 aplikasi dari 

Declaration of Basic Principleof Justice for Victims of Crime 

and Abuse of Power dikatakan bahwa setelah terjadinya, 

korban mungkin menderita berbagai efekfisik, termasuk 

insomnia, gangguan nafsu makan, lesu, sakit kepala, 

ketegangan otot, mual dan penurunan libido. Reaksi 

tersebut dapat bertahan selama beberapa waktu setelah 

kejahatan telah terjadi. Ini mungkin terutama berlaku 

dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga 
                                                           
33Handbool on Justice for Victim, aplikasi dari Declaration of Basic 

Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, New York : 

United Nation, 1999, hal. 4 
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dimana cedera terjadi pada bagian tubuh yang biasanya 

berpakaian. Luka wajah adalah yang paling sering dalam 

bentuk lain dari serangan. Korban mungkin menderita 

berbagai kerusakan fisik, termasuk lecet dan memar, 

patah hidung, tulang pipi atau tulang rahang dan 

kerusakan atau kehilangan gigi. Luka lain akan dikaitkan 

dengan serangan yang melibatkan pisau atau senjata api. 

Luka fisik mungkin merupakan efekpermanen kejahatan 

dan ada bukti bahwa ini memiliki efek negatif pada jangka 

panjang pemulihan psikologis, karena luka fisik berfungsi 

sebagai pengingat konstan kejahatan. Budaya, jenis 

kelamin dan pekerjaan, faktor yang dapat mempengaruhi 

reaksi individu untuk jaringan parut permanen atau cacat, 

seperti yang akan reaksi orang lain.  

Dengan adanya bentuk-bentuk kerugian yang diderita 

oleh korban, dalam Pasal 6 Declaration of Basic Principle of 

Justice for Victims of Crime and Abuse of Power disebutkan 

bahwa korban harus mendapatkan fasilitas sebagai 

berikut: 
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     (a)  Informing victims of their role and the scope, timing 

and progress of the proceedings and of the disposition of 

their cases, especially where serious crimes are involved 

and where they have requested such information; 

     (b)  Allowing the views and concerns of victims to be 

presented and considered at appropriate stages of the 

proceedings where their personal interests are affected, 

without prejudice to the accused and consistent with the 

relevant national criminal justice system; 

     (c)  Providing proper assistance to victims throughout the 

legal process; 

 

     (d)  Taking measures to minimize inconvenience to 

victims, protect their privacy, when necessary, and ensure 

their safety, as well as that of their families and witnesses 

on their behalf, from intimidation and retaliation; 

 

     (e)  Avoiding unnecessary delay in the disposition of 

cases and the execution of orders or decrees granting 

awards to victims. 
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Dalam poin tersebut diuraikan bahwa korban harus 

mendapatkan fasilitas sebagai berikut: 

a) Menginformasikan korban tentang peran dan 

ruang lingkup, waktu dan  kemajuan proses dan 

disposisi kasus mereka, terutama dalam kejahatan 

berat; 

b) Memberikan fasilitas bahwa pandangan dan 

kekhawatiran korban untuk dikemukakan dan 

dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dari proses 

dimana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, 

tanpa mengurangi terdakwa dan konsisten dengan 

sistem peradilan pidana nasional yang relevan; 

c) Memberikan bantuan yang tepat kepada 

korban selama proses hukum; 

d) Mengambil langkah-langkah untuk 

meminimalkan kesusahan korban, melindungi 

privasi mereka jika diperlukan, dan menjamin 

keamanan mereka, serta keluarga dan saksiatas 

nama mereka, dari intimidas idan pembalasan 

dendam; 
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e) Menghindari penundaan yang tidak perlu 

dalam disposisi kasus dan pelaksanaan perintah 

atau keputusan pemberian penghargaan kepada 

para korban. 

Dalam Handbook on Justice for Victim, aplikasi dari 

Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime 

and Abuse of Power34, selain mendapatkan fasilitas tersebut 

diatas, seorang korban juga harus mendapatkan 

penanganan dalam beberapa tahapan. Langkah pertama 

yang sering dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga 

masyarakat untuk membangun program pelayanan korban 

didedikasikan untuk menyediakan layanan kepada para 

korban dan membantu mereka mengatasi dampak 

traumatis dari tindakan kekerasan secara kriminal tersebut 

adalah memberikan konseling. Konseling pasca korban 

terjadi diperlukan untuk dukungan emosional. Konseling 

dapat diberikan oleh spesialis kesehatan mental, tetapi 

sering dilakukan oleh orang awam terlatih untuk 

penanganan korban konselor. 

                                                           
34

Handook....., op cit, hal. 28-30 



 

78 

1. Konseling pasca korban "trauma khusus" 

Ini berarti bahwa konseling hanya harus mengatasi 

kejahatan yang terjadi dan konsekuensi apapun atau 

masalah yang timbul sebagai akibat dari kejahatan itu. 

Menjaga hubungan konseling difokuskan pada 

kejahatan untuk membantu memastikan bahwa 

korban memperoleh dukungan untuk proses 

rekonstruksi hidupnya. Konseling difokuskan 

mengurangi ruang lingkup untuk penolakan jangka 

panjang dan represi yang terjadi dalam proses 

penyembuhan. Hal Ini bukan berarti bahwa krisis yang 

sudah ada harus diabaikan. Sebaliknya, setelah 

dukungan trauma-spesifik telah dimulai, konselor 

akan lebih mampu untuk membantu korban dalam 

menyelesaikan krisis kejahatan terkait sebelumnya. 

Sebagai contoh, seorang korban perkosaan harus 

diberikan dukungan emosional untuk membantu 

mengatasi situasi saat ini. Penyembuhan trauma 

berusaha untuk meyakinkan korban bahwa mereka 

mampu berfungsi dan membantu korban membangun 

kembali hubungan mereka dengan orang lain. 
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2. Konseling pasca korban harus dilakukan dalam 

kemitraan dengan korban 

Mendukung konselor harus berusaha untuk 

membangun peran sebagai"silen tmitra” untuk korban 

saat mereka bekerja untuk merekonstruksi kehidupan 

baru. Konselor terlibat terutama sebagai pendengar 

dan responden, bukan sebagai pemberi saran. Konselor 

mungkin menyarankan opsi dalam menanggapi 

pertanyaan korban, namun konselor bukanlah 

pengambil keputusan.  

3. Normalisasi peristiwa krisis dan integrasi acara dalam 

sejarah hidup korban 

"Normalisasi" merupakan meyakinkan korban bahwa 

reaksi traumatis umum. Hal ini dapat dilakukan 

dengan memperkenalkan korban kepada orang lain 

yang telah selamat krisis serupa. Hal ini juga dapat 

dilakukan dengan mengekspos korban untuk cerita 

tentang korban kejahatan lain danreaksi mereka. 

Dalam budaya tradisional penggunaan perumpamaan 
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atau "cerita pengajaran" sering membantu korban 

belajar tentang kesamaan reaksi emosional.  

 

4. Pemulihan rutinitas korban  

Setiap korban akan menemukan jalan sendiri dalam 

merekonstruksi kehidupan baru. Sama seperti trauma 

yang dialami secara umum tetapi unik, sehingga 

pemulihan dan pembangunan rutinitas baru dan 

keseimbangan menjadi unik namun dengan elemen 

umum. Misalnya Dalam banyak kasus, korban 

perkosaan perlu memikirkan kembali nilai-nilai sekitar 

hubungan seksual, impregnasi, atau seorang anak 

yang mungkin telah lahir sebagai akibat dari 

pemerkosaan. 

 

Penanganan korban tidak hanya memberikan 

pendampingan untuk mengurangi trauma dengan 

dukungan emosional, tetapi juga dapat memberikan 

kompensasi dan restitusi atas kerugian yang diderita oleh 

korban. Dalam Handbook on Justice for Victim, aplikasi 

dari Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of 
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Crime and Abuse of Power35 kompensasi dapat diberikan 

oleh: 

a. Kompensasi Negara 

Tujuan program kompensasi Negara pada korban adalah 

salah satu pilar bantuan untuk korban. Bagi banyak 

korban di seluruh dunia, kompensasi ini berfungsi 

sebagai sarana utama bantuan keuangan pasca korban. 

Pada beberapa negara seperi Finlandia, Perancis, korban 

mendapatkan hak untuk memperoleh kompensasi 

dengan cara menyerahkan dokumen kerugian yang telah 

diderita oleh korban.  

b. Restitusi oleh pelaku kepada para korban dan 

masyarakat 

Jenis restitusi ini harus digunakan untuk menyediakan 

cara mengimbangi beberapa kerugian yang ditanggung 

korban dan untuk menyediakan cara sosial konstruktif 

bagi pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban. 

Restitusi adalah alat penting dalam peradilan pidana. 

Restitusi mencoba untuk membangun hubungan antara 

                                                           
35Handbook....ibid, hal. 44-49 
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korban dan pelaku dalam upaya untuk meningkatkan 

rasa tanggung jawab pelaku kepada korban dan 

masyarakat. Ide restitusi juga untuk memajukan rasa 

tanggung jawab pribadi untuk korban. Beberapa 

yurisdiksi menggunakan program mediasi. Penilaian 

kerugian korban adalah sebuah proses kompleks yang 

dapat terjadi dalam berbagai cara. Dalam beberapa 

yurisdiksi, jaksa melakukan negosiasi langsung dengan 

tim pembela, setelah diketahui semua kerugian dengan 

korban. Korban umumnya diperlukan untuk menyajikan 

bukti lain untuk membuktikan kerugian actual yang 

diderita. Ada beberapa jenis restitusi yaitu: 

1) Restitusi keuangan. Restitusi keuangan mengacu 

pada pembayaran uang oleh pelaku kepada korban 

kejahatan. Ini adalah bagaimana restitusi paling 

sering didefinisikan, dan mungkin juga jenis yang 

paling banyak digunakan. 

2) Layanan individual. Layanan individual oleh pelaku 

mensyaratkan bahwa pelaku melakukan layanan bagi 

korban. Contoh jenis program restitusi mungkin 



 

83 
 

termasuk pelaku pribadi memperbaiki kerusakan 

properti pribadi korban  

3) Pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat 

membutuhkan pelaku untuk melakukan beberapa 

layanan masyarakat bermanfaat. Dalam tipe restitusi 

ini, masyarakat berfungsi sebagai korban simbolis 

dan prakteknya seringkali disebut sebagai "restitusi 

simbolis". 

4) Restitusi denda. Restitusi denda berbeda dari restitusi 

sebenarnya yaitu bahwa mereka dikenakan dan 

dikumpulkan untuk tujuan menyimpan uang dalam 

dana negara untuk kompensasi dan pelayanan 

korban. Setelah disimpan, maka uang tersebut 

kemudian digunakan untuk mengganti kerugian 

korban keuangan melalui skema kompensasi negara, 

atau untuk mendukung layanan bantuan. 

c. Sumber pendanaan dan mekanisme skema 

kompensasi menerima dana dari berbagai sumber.  
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Ada dua sumber utama yaitu pendanaan dari biaya 

atau biaya yang dibayar pelanggar dan dana dari 

pendapatan umum alokasi dari legislatif.  

 

D. Perbandingan Perlindungan Korban Dengan Negara Lain 

Perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan 

penguatan hukum.  Sebagai contoh adalah Austria.  Dalam 

menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau 

domestic violence, Austria telah melakukan pergeseran dalam 

hukum yang menanganinya.  Semula masalah KDRT dianggap 

masalah pribadi namun kemudian dianggap menjadi masalah 

negara dan bagian dari kepentingan publik.36 

Melalui undang-undang tentang perlindungan terhadap 

kekerasan dalam keluarga yang berlaku sejak 1 Mei 1997, 

Austria menerapkan semacam peribahasa seperti : “siapa saja 

yang memukul harus  meninggalkan rumah  dan  

                                                           

36 Ute I. Haas.  Assistance for Victims of Domestic Violence dalam Otmar 
Hagemann, et.al. Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice,  
Perspectives Shared by International Experts at the Inter-University Centre of 

Dubrovnik (Monchengladbach,  Niederrhein University of Applied Sciences 

Department of Social Work and Cultural Studies : 2009), hal. 166. 
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bertanggungjawab terhadap tindakannya” (whoever beats will 

have to leave and take responsibility of their action). Melalui 

pengaturan ini,  pihak yang melakukan kekerasan yang harus 

meninggalkan rumah dan bukannya korban kekerasannya.37 

Gagasan lain untuk perlindungan hak-hak korban 

adalah memberdayakan Komisi Ombudsman.  Di negara 

seperti Amerika Serikat (AS) atau Canada misalnya hampir 

semua negara bagian memiliki Ombudsman, bahkan ada yang 

spesifik mengurusi korban (victims).  Victims Ombudsman ini 

utamanya bertugas sebagai pihak ketiga yang netral dalam 

mencermati dan menilai perlakuan kepada para korban oleh 

para aparat penegak hukum ataupun badan-badan yang 

bergerak dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. 

Disamping Ombudsman, beberapa negara memiliki 

Komisioner khusus untuk hak-hak korban.  Sebutlah 

Australia.  Pemerintah negara bagian South Australia (South 

Australia) memiliki komisioner untuk hak-hak korban 

(Commisioner for Victim‟s Rights).  Komisioner ini berada di 

                                                           
37Ute I. Haas. ibid 
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bawah pemerintah negara bagian dan tidak di bawah 

pemerintah federal di Canberra. 

Terobosan dalam hal perlindungan saksi dan korban yang 

dilakukan pemerintah South Australia dan Commissioner for 

Victims’Rights antara lain mengadakan pengadilan khusus 

untuk menginvestigasi terjadinya kekerasan ataupun 

timbulnya korban akibat sebab-sebab yang tidak umum/ 

tidak biasa yang disebut dengan nama „The Coroner‟ 

(pengadilan koroner). 

            The Coroner;  adalah hakim yang bertugas untuk 

menginvestigasi kematian seseorang yang terjadi akibat 

kekerasan yang tidak biasa, tidak umum dan mencurigakan. 

Tugas dari seorang hakim „coroner‟ adalah :38 

1. Memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan penyelidikan 

2. Melakukan penyelidikan guna menentukan sebab-sebab 

atau kondisi-kondisi yang menyebabkan kematian. 

                                                           

38 Dikutip dari Brosur „The Police and Coronial Process Information for 
Family and Friends‟, Government of South Australia Commisioner of 

Victims Rights. 
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3. Menentukan apa sebab-sebab kematian 

4. Membuat rekomendasi nuntuk menghindari kematian 

yang sama terjadi di masa depan. 

Proses investigasi dilakukan oleh polisi atas nama hakim 

koroner untuk menentukan sebab-sebab kondisi-kondisi yang 

melatarbelakangi kematian.  Kegiatan ini mencakup 

mensertifikasi suatu kematian, mengidentifikasi seseorang 

yang tewas, mengumpulkan data dan menyampaikan 

informasi kepada hakim koroner terkait sebab dan kondisi-

kondisi yang melatarbelakangi suatu kematian. 

Pelayanan lain dari The Coroner adalah :39 

 Counseling dan pemberian informasi Cuma-Cuma dari 

pekerja sosial (social workers) yang berpengalaman baik 

secara tatap muka dengan perjanjian ataupun melalui 

telepon. 

 Crisis counseling 

                                                           
39

ibid 
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 Counseling pada tahap-tahap penting, seperti saat 

kesimpulan tentang sebab tewasnya seseorang telah 

diambil 

 Informasi tentang proses koroner 

 Membantu dalam menyiapkan proses penyelidikan 

 Informasi tentang kelompok-kelompok yang dapat 

membantu keluarga korban kematian 

 Informasi tentang bagaimana menolong anak-anak 

untuk memahami tewasnya seseorang yang amat 

mereka cintai 

 Memberikan rujukan untuk counseling dalam jangka 

waktu panjang dan informasi-informasi pentinga 

lainnya. 

Perlindungan terhadap korban juga amat perlu mengundang 

keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) ataupun Ornop (Organisasi Non Pemerintah). Sebagai 

contoh, di South Australia, Pemerintah negara bagian 

mendanai dan mendukung lahirnya inisiatif untuk melayani 

korban-korban kekerasan seksual di masa anak-anak (adult 

survivors of health sexual abuse).  Bentuk-bentuk pelayanan 
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terhadap korban tersebut antara lain adalah counseling 

melalui telepon maupun kunjungan hingga ke daerah, 

bantuan hukum, hingga training-training yang relevan untuk 

para professonal pembantu pemulihan para korban serta 

memberi rujukan untuk mendapatkan pelayanan pada 

instansi-instansi lain yang relevan.40 Inisiatif lain yang tak 

kalah penting adalah bekerjasama dan memfasilitasi 

berdirinya peer-support groups (kelompok pendukung sebaya) 

untuk para korban. Kelompok pendukung ini telah diakui 

secara luas sebagai instrument penting dalam meningkatkan 

dan memfasilitasi, antara lain,  pemulihan mental korban 

kejahatan dan korban kecelakaan lalu lintas.41 

Mekanisme lain adalah melalui compensation orders 

(perintah untuk memberikan kompensasi) seperti yang 

                                                           

40 Dikutip dari Brosur berjudul „It’s Not Your Fault’ Men Talk About Living 
Beyond the Effects of Sexual Abuse.  RespondSA, Relationship Australia, 

South Australia. Van Der Wielen dalam Frans W. Winkel, Peer Support 

Groups : Evaluating the Mere Contact/ Mere Sharing Model and 
Impairment Hyphotheses,  International Perspectives in Victimology Volume 
2 Number 1 July 2006, Tokiwa International Victimology Institute Journal, 

hal. 111. 
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diperkenalkan di Inggris sejak tahun 1972. Mekanisme ini 

telah menarik perhatian dunia internasional dan memicu 

lahirnya banyak studi mengenai efektifitasnya.  Penelitian dari 

Shapland (1985) menunjukkan bahwa pada tahun 1979 – 

1980 para korban kejahatan menerima hanya jumlah yang 

sangat minimal, sekitar 44 poundsterling untuk korban 

kekerasan, 22 poundsterling untuk korban pencurian, hanya 

beberapa yang nyaris mendekati 100 poundsterling. Hanya 7 – 

15% dari putusan hakim di Inggris pada dekade 80-an yang 

juga menyertakan compensation order.  Oleh karena itu, 

banyak korban yang tidak antusias dengan mekanisme ini, 

disamping waktu pembayarannya juga seringkali amat 

lambat.  Kekecewaan yang hampir sama dijumpai di sistem 

peradilan pidana Amerika Serikat pada dekade tersebut.  Para 

korban tidak mendapatkan kompensasi yang penuh/ 

maksimal. Hanya sebagian saja kerugian yang mereka alami 

mendapatkan kompensasinya.42 

Kompensasi dari negara atau yang diberikan oleh negara (di 

Indonesia dikenal sebagai restitusi) adalah model reparasi 

                                                           
42Killias, 1995 :  255 – 256 
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yang lain. Banyak negara barat mengintrodusir skema ini 

dalam sistem peradilan pidana-nya.  Ada satu kesamaan dari 

skema ini (common features) yaitu bahwa hanya korban 

kejahatan yang pelaku kejahatannya tak mampu melakukan 

reparasi dari sumber-sumber lain dan korban yang betul-betul 

sangat memerlukanlah yang memenuhi syarat mendapatkan 

kompensasi dari negara ini.43 

Apabila dibandingkan dengan jumlah yang diterima 

korban melalui compensation orders, jumlah yang diterima 

melalui compensation by the state ini jauh lebih besar.  

Contohnya pada tahun 1984 jumlah yang umumnya diterima 

korban di Jerman adalah setara dengan USD 2000, USD 5000 

di Austria, USD 8000 di Perancis, USD 2500 di Inggris Raya, 

USD 2500 di Canada dan sekitar USD 20000 di negara bagian 

South Australia.  Namun, tidak banyak korban yang 

mendapatkan kompensasi dari negara.  Studi yang dilakukan 

pada tahun 1984 menunjukkan bahwa permohonan 

kompensasi dari negara yang sukses dilakukan hanya 5627 

kasus di Jerman, 79 di Austria, 201 di Perancis, 22923 di 

                                                           
43 (Killias, 1995 : 256). 
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Inggris Raya, 3732 di Canada dan 87 di South Australia.  Oleh 

karenanya, pada dekade tersebut berkembang skeptisisme di 

antara para korban. Karena praktek kompensasi model ini 

dianggap hanya berlaku untuk jenis kejahatan tertentu saja 

dan jumlah yang diberikan hanya dapat mengganti sebagian 

kecil kerugian saja.44 

Pelaksanaan reparasi terhadap korban di beberapa 

negara adalah berbeda-beda. Di New Zealand (Selandia Baru) 

pengadilan dapat memerintahkan kepada pelaku kejahatan 

untuk membaya kompensasi terhadap korban kekerasan, baik 

kekerasan fisik, psikis maupun kehilangan/ kerusakan harta 

benda. Jumlah kompensasinya adalah tergantung dari jumlah 

kehilangan atau kerugian yang dialami korban dan 

kemampuan sang pelaku untuk membayar.45 

Proses reparasi di New Zealand adalah sebagai berikut : 

Setelah kasus diperkarakan di pengadilan, Korban akan 

dikirimi surat pemberitahuan reparasi (reparation notice) yang 

menyebutkan jumlah yang diperintahkan oleh pengadilan 

                                                           
44

ibid 
45 (http://www.justice.govt.nz/publications/global-
publications/r/reparation-to-victims diakses tanggal 20 Juli 2013. 
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untuk dibayarkan oleh pelaku kepada korban.  Sang pelaku 

diberikan waktu selama 28 hari untuk membayar jumlah 

tersebut melalui pengadilan secara total atau untuk mengatur 

pembayaran secara mengangsur. Kemudian pengadilan akan 

meneruskan pembayaran tersebut kepada korban melalui 

direct credit ataupu via cheque. Bila pembayaran langsung 

dilunasi si pelaku, maka pengadilan akan mengirimkan uang 

langsung kepada si korban secara penuh.  Namun apabila 

pembayaran dengan sistem mengangsur, maka pembayaran 

akan dilakukan ketika semua jumlah angsuran usai dilunasi 

oleh si pelaku. Bagaimana apabila si pelaku menolak untuk 

membayar kompensasi? Pengadilan tidak akan tinggal diam 

dan akan menempatkan hal ini sebagai prioritas.  Pengadilan 

memiliki sejumlah cara untuk memaksa sang pelaku 

membayar, seperti meminta pengurangan gaji/ upah sang 

pelaku, membekukan rekening bank, menjual harta benda si 

pelaku, sampai mencegah si pelaku pergi ke luar negeri.46 
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