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Ringkasan 
Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang 
dialami korban kejahatan. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 
oleh pengadilan, kondisi korban tidak bisa kembali normal. Dengan kelemahan ini, muncul 
gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan 
korban yang disebut keadilan restoratif. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu bagaimana fungsi keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan korban dan 
bagaimana keadilan restoratif dalam perspektif viktimologi. Dengan menggunakan metode 
yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah 
memberdayakan korban dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan korban 
pada keadaan semula baik itu terpenuhinya kebutuhan materil, emosional dan sosial sang 
korban. Hal tersebut dilakukan karena keberhasilan dari keadilan restoratif diukur oleh 
sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan oleh pelaku kepada korban, bukan diukur oleh 
seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku. Keadilan restoratif dalam perspektif 
viktimologi dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia guna 
mengurangi atau memulihkan penderitaan korban kejahatan, yaitu dapat diwujudkan dengan 
memberikan kompensasi dan restitusi. 

Kata Kunci:  Korban, Keadilan Restoratif dan Viktimologi 

 

I. Pendahuluan 

Korban merupakan bagian dari suatu tindak kejahatan, selain itu korban juga memiliki 
peran terhadap terjadinya suatu kejahatan. Pengaturan terhadap perlindungan korban dalam 
proses pemidanaan di Indonesia menunjukan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap korban 
kejahatan belum menunjukan pola yang jelas. Sejak munculnya hukum pidana modern, korban 
kejahatan telah diabaikan eksistensinya dan oleh karenanya tidak terlindungi hak-haknya. 
Adanya perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong munculnya disiplin ilmu baru 
yaitu Viktimologi yang fokus sebagai kajian ilmiah terhadap korban kejahatan.  

Menurut Dignan bahwa terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi lahirnya 
Viktimologi dan perhatian masyarakat terhadap korban kejahatan:1 

1.   Sumbangan pikiran Margery Fry, pemikir reformasi penghukuman tahun 1940-an, 
bahwa kepentingan korban kejahatan harus diperhatikan; 

2.   Media massa yang mempublikasikan penderitaan korban kejahatan; 
3.   Peningkatan pengakuan adanya kelompok-kelompok rentan, pada tahun 1960an; 
4. Terdapat kasus-kasus menarik secara internasional maupun domestik yang 

menunjukkan penderitaan korban;  
5.   Meningkatnya pengetahuan tentang korban kejahatan melalui survai korban;  
6. Pengakuan para ahli kriminologi. 
 

 
1  Dignan dalam T. Newburn, Criminology, Portland Willan Publishing, Pepinsky, 2007, hlm.11. 
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Sistem hukuman pidana yang diatur dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan 
paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan 
oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan 
pemulihan kerugian dan penderitaan para korban yang hilang karena kejahatan. Paradigma 
retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi 
kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributif 
belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku 
telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal. 
Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada 
pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restoratif. 

Penyelesaian kejahatan melalui keadilan restoratif dapat mengakomodasi kepentingan para 
pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Keadilan 
restoratif mengembalikan konflik ke pihak yang paling terkena dampak, korban, pelaku, dan 
masyarakat dan mengutamakan kepentingan mereka. Dengan penegakan hukum melalui 
peradilan restoratif diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan 
keluarga mereka dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena 
mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya. 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penulis akan membahas secara mendalam terkait 
mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana sebagai upaya 
pemulihan korban dalam sebuah makalah yang berjudul “Keadilan Restoratif Dalam Perspektif 
Viktimologi.” 
 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana fungsi keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan korban? 
2. Bagaimana keadilan restoratif dalam perspektif viktimologi? 

 
 

III. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu 
menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang 
digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan 
penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah 
analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer 
dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 

 

IV. Pembahasan 

a. Fungsi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Pemulihan Korban 

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian 
perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa 
negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses 
penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih 
banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap 
tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. 

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada 
kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip 
hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara 



Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi... 285 
Yeti Kurniati 

 

2020 @APVI_Press 

pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, untuk memperbaiki 
hal-hal yang membahayakan mereka, dilakukan-dengan cara meminta maaf, mengembalikan 
uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat. konsep pemikiran yang merespon pengembangan 
sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan 
masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana 
yang ada saat ini. 

Tujuan utama keadilan restoratif adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong 
agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan 
material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar 
apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang 
dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari 
penjara. 

Keadilan restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, 
melainkan juga meminta tanggungjawab pelaku. Tindakan kriminal dalam keadilan restoratif, 
ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara, lagi pula yang dihadapi pelaku 
adalah korban dan komunitasnya, bukan pemerintah. Hal tersebut senada dengan pernyataan 
Tom Cavanagh yang menyatakan bahwa restorative justice adalah “respon yang sistematis atas 
tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan 
atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal”. 

Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses 
peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa 
dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk 
mencapai mufakat. Hal tersebut dikarenakan keadilan restoratif merupakan nilai-nilai dan 
praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi 
manusia. 

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk 
menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat 
mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan 
hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak 
boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. 

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah 
menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni 
bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi 
sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek 
immaterial.  

Salah satu bentuk fungsi keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan korban dalam hukum 
positif di Indonesia telah diterapkan dalam penanganan tindak pidana narkotika sebagaimana 
diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang 
menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa penyelenggaraan rehabilitasi dilakukan tidak 
hanya pada pecandu narkotika, akan tetapi pada penyalah guna narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika. Tindakan tersebut merupakan salah satu langkah pencegahan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan pemerintah 
tujuannya untuk memberikan pemulihan dari dampak ketergantungan dengan cara memberikan 
perawatan dan pengobatan yang komprehensif. Dengan adanya rehabilitasi diharapkan dapat 
mencegah kekambuhan penyalahguna narkotika. 

 

b. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi 

Dalam proses penyelesaian perkara, prinsip keadilan restoratif dapat diimplementasikan 
dalam bentuk mediasi penal atau dalam beberapa istilah disebut juga dengan “mediation in 
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criminal cases”, atau “mediation in penalmatters”. Penyelesaian perkara pidana dalam bentuk 
mediasi penal dinilai dan dirasakan sangat signifikan dalam proses penegakan hukum meskipun 
saat itu dapat dikatakan masih menyimpang dari prosedur sistem hukum yang berlaku. Oleh 
karenanya penyelesaian perkara pidana prinsip keadilan restoratif yakni dalam bentuk mediasi 
penal sudah selayaknya dimasukkan atau diatur secara tegas dalam sistem hukum yang berlaku.  

Di samping itu perlu untuk disadari bahwa penyelesaian perkara pidana dengan prinsip 
keadilan restoratif yakni dalam bentuk mediasi penal tidak dapat dilepaskan dari cita hukum dan 
asas-asas hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan dan asas hukum 
dalam proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber 
hukum tidak tertulis. Oleh karena itu penerapan konsep penyelesaian perkara pidana dengan 
jalur damai atau dikenal dengan istilah mediasi penal harus diterapkan dana dilaksanakan dengan 
mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dengan tetap 
mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.  

Meskipun demikian penerapan konsep penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan 
keadilan restoratif yang diimplementasikan dengan penyelesaian perkara dengan jalur damai atau 
dikenal dengan istilah mediasi penal pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara 
terpadu dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan tidak sedikit aparat penegak hukum yang belum 
menyadari pentingnya penyelesaian perkara dengan jalur damai atau mediasi penal dan belum 
memahami konsep dan pengimplementasian penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan 
keadilan restoratif oleh karena kedua konsep tersebut (konsep keadilan restoratif dan konsep 
mediasi penal) relatif baru dalam penegakan hukum pidana.  

Dalam konsep penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang 
diimplementasikan dengan penyelesaian perkara melalui jalur damai atau dikenal dengan istilah 
mediasi penal dinilai memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut misalnya dapat 
menghindarkan seseorang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, menghindari stigmatisasi 
terpidana, menghemat biaya negara, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, menjaga 
hubungan kemasyarakatan, mencapai tujuan pemidanaan (efek jera dan pencegahan) dan lain 
sebagainya.  

Penerapan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif antara korban dan 
pelaku dilakukan dengan cara-cara yaitu :  
a. Menyelenggarakan pertemuan yang mengundang korban, pelaku dan keluarga yang 

mendukung mereka  
b. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menceritakan bagaimana kejahatan yang 

telah terjadi dan mengusulkan solusi atau rencana aksi  
c. Setelah pelaku dan keluarganya mendengarkan pendapat pihak lain, beri mereka kesempatan 

untuk mengusulkan solusi akhir yang dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir.  
d. Awasi pelaksanaan dari proposal tersebut terutama yang berkaitan dengan kompensasi untuk 

korban.  
 
Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antara 

kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, komisi yudisial dan advokat. Di samping 
itu bahwa pelaksanaan atau implementasi konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus 
diaplikasikan dalam struktural, subtansial dan kultural sistem peradilan pidana terpadu 
Indonesia. Hal in menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak 
menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif maka putusan yang restoratif tidak 
mungkin dapat terlaksana. Misalnya kepolisian, dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan 
restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim 
akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakataan tidak bisa 
menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karenanya pendekatan atau konsep keadilan 
restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen 
yang lainnya. Sebaliknya apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep 
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keadilan restoratif maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan 
terealisasi dengan baik. 

Kedudukan korban dalam penanganan suatu tindak pidana posisinya tidak 
menguntungkan, karena korban tersebut dalam sistem peradilan pidana hanya berfungsi sebagai 
figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya 
korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana 
alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cidera pisik, 
bahkan sampai meninggal dunia. Siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh 
korban? misalnya biaya pengobatan, atau jika korbannya sampai meninggal dunia, berapa 
kerugian yang diderita oleh pihak keluarga korban, jika dihitung secara material? misalnya, jika di 
hitung biaya hidup dari lahir hingga di bunuh dan/atau ditambah apabila korban tersebut sudah 
punya penghasilan.  

Melihat uraian diatas, maka posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak 
mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang 
begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada 
bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat 
pada fenomena pembalasan belaka.  

Dalam sejarah hukum Hamurabi, perhatiannya lebih terfokus pada masalah aspek 
penologis dari hukum pidana, yakni bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum 
sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, akibatnya masalah-masalah mengenai 
korban terluput dari perhatian. Dalam hukum Hamurabi, hubungan antara korban dengan 
pelaku beserta keluarganya sangat dominan dalam proses penyelenggaraan hukuman balas 
dendam. Pelaksanaan hukum Hamurabi kemudian mengahadapi kendala manakala si pelaku atau 
keluarganya mempunyai kedudukan tinggi dan berkekuatan mempertahankan diri, maka 
pembalasan dendam tidak berjalan atau malahan berubah menjadi perlawanan oleh pelaku 
terhadap si korban. Disini kedudukan korban menjadi tidak mendapat perlindungan hukum dan 
keadilan yang semestinya, maka dicarilah jalan keluar sebagai alternatif dengan restitusi jika 
sifatnya ke arah privat atau kompensasi jika sifatnya ke arah publik.2 

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, 
yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, 
penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah 
manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan 
korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah.3 

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana 
merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Prinsip Universal 
sebagaimana termuat dalam The Universal Déclaration of Human Right (10 Desember 1948) dan 
The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966)4 mengakui bahwa 
semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang 
sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi 
yang di jamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.5 

Dalam Pasal 9 ayat (5) dari Covenant di atas di gariskan prinsip ganti rugi yang 
menggariskan bahwa " anyone who has been the victim of the unlawful arrest or détention shall 
have enforceable right to compensation, Rumusm-rumusan di atas kemudian didukung dengan 
Konvensi Menentang Tindak Pidana Terorganisir Antamegara (United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime,2002), yang dalam Pasal 25 memberikan prinsip bahwa 
Negara-negara hendaknya mengambil langkah-langkah tepat dalam bentuk sarana-sarana 

 
2  Bambang Poernomo, Hukum dan Viktimologi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran 

Bandung, 2001/2002.   
3  Siswanto Sunarso, 2015, Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 61. 
4  Soeparman, Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi, Varia Peradilan, Majalah Hukum 

Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007, hlm. 51.   
5  Ibid.   
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memberikan bantuan serta perlindungan kepada korban dai pelanggaran yang tercakup dalam 
konvensi.6 

Berbagai prinsip yang digariskan di atas mempunyai nilai yang dapat mendukung aspek 
viktimologis, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi perumusan hukum kelak bagi 
kepentingan korban-korban tindak pidana dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi 
setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum.7 

Perkembangan di dalam hukum nasional, awalnya tidak begitu responsif terhadap 
kepentingan korban. Tetapi dengan berbagai konggres internasional yang membahas masalah 
viktim, tampaknya perhatian terhadap korban tindak pidana mulai terangkat. Seperti diketahui 
setidaknya ada 3 (tiga) pertemuan internasional mengenai tema yang sama, yakni: Konggres di 
Geneva membahas “new form and dimensions of crime”; Konggres di Caracas tahun 1980 
menindak lanjuti tentang crime and the abuse of power, offenses and offenders beyond the reach of 
law; lalu kemudian konggres di Milan 1985 yang membicarakan victim of crime, which it connect 
the new dimentions of criminality and crime prevention in the context of development, convention 
and non conventional crime, illegal abuse of economic and public power.8 Ketiga konggres 
internasional tersebut cukup banyak memperhatikan segi korban yang berkaitan dengan 
perkembangan baru tentang bentuk tindak pidana dan pembangunan hukum, hal mana 
diperkirakan berkaitan dengan Declaration on Justice and Assistence for Viktim. Sehubungan 
dengan deklarasi tersebut, Negara diharapkan untuk mengemban berbagai tanggung jawab 
memikirkan kompensasi seperti antara lain membuat program kompensasi bagi korban seperti 
program asuransi.  

Sementara itu ada pandangan, bahwa Gambaran tentang dasar alasan negara memberikan 
kompensasi pada prinsipnya bertolak pada:9 
a. Kewajiban negara melindungi warga negaranya;  
b. Kemungkinan ketidakmampuan pelaku tindak pidana memberi ganti rugi yang cukup;  
c. Sosiologi hukum berpandangan bahwa tindak pidana yang timbul  
d. adalah andil kesalahan masyarakat atau tindak pidana sebagai anak kandung masyarakat. 

 
Dalam pandangan tersebut di atas, perhatiannya masih merujuk pada si pelaku tindak 

pidana, dan hak-hak korban belum dapat terealisir sepenuhnya, meskipun negara memberi 
kompensasi, kepada korban, sementara hak-hak dari si pelaku masih dominan (pelaku yang 
dalam ketidakmampuan untuk mengganti kerugian materi korban atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku).  

Melihat jangkauan sejarah hukum Indonesia, dapat dijumpai berbagai kitab Undang-
Undang Hukum. Salah satu diantaranya adalah yang berasal dari zaman Majapahit, ialah yang 
disebut "Perundang-Undangan Agama". Dalam Undang-undang ini terdapat pidana pokok 
berupa ganti kerugian atau "panglisyawa" atau "patukusyawa". Perundang-undangan dari 
Majapahit tersebut, apabila diteliti, maka tampak adanya hubungan antara si pelaku dan korban, 
sebagaimana beberapa contoh di bawah ini:10 
Pasal 56:  Jika seorang pencuri mohon hidup, maka ia harus menebus pembebasannya 

sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, 
membayar kerugian (panglisyawa) kepada orang yang kena curi dengan cara 
mengembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat.  

Pasal 242:  Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau 
menginjak orang sampai mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa 
oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan 

 
6  Ibid. 
7  Arif Gosita, 1986, Viktimologi dan KUHP, Jakarta: Akademika Presindo, hlm. 14.   
8  Ibid. 
9  Bambang Poernomo, Op.cit, hlm. 11   
10  Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 183-184,   
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tali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang 
mati itu.  

Pasal 19: Barangsiapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita 
yang bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (patukusyawa) 
empat kali. 

 
Dalam undang-undang tersebut di atas, korban yang mengalami penderitaan atau 

kepedihan, yang di akibatkan oleh perbuatan si pelaku, oleh undang-undang tersebut 
diringankan dengan diberi kemungkinan penggantian kerugian. Apabila melihat pengertian 
"korban" sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut, maka pengertian tersebut 
sangat luas dan hal itu menimbulkan kesulitan dalam pemberian penggantian kerugian. Perlu di 
beri pembatasan siapakah dalam suatu perkara pidana di sebut "korban" atau orang yang 
dirugikan itu. Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia, penetapan orang yang 
dirugikan itu di dasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh 
perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana di sebut "si pembuat" (dader) dari suatu tindak 
pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus di lihat dalam hubungannya dengan 
"tiga serangkai": Delik (tindak pidana) - pembuat - korban. Masih pula harus di perhatikan, 
kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak 
menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa 
kesusasahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya. Kerugian ini harus diganti dengan wujud 
uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, disitu di kenal apa yang disebut uang duka.11 

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban dikaitkan dengan sistem restitusi, yang dalam 
pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, 
moril, harta benda dan hak-hak korban yang di akibatkan oleh tindak pidana.12 Karakter utama 
dari restitusi ini berindikasi pertanggungan jawab pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang 
bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan 
dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di 
akibatkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar 
permohonan, dan jika di kabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan 
restitusi di tuntut oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di 
bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum di 
realisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, 
karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk 
pembayaran atas kerugian korban.13 

Dalam perkembangannya tentang korban ini, telah dituangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal mana kepentingan korban di 
kuasakan pada suatu Lembaga yang di bentuk oleh undang-undang yakni Lembaga Perlindungan 
Saksi Dan Korban (LPSK). Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai barikut:  
a. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:  

1) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;  
2) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.  

b. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.  
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi di atur dengan 

Peraturan Pemerintah.  
Menurut Undang-undang tersebut diatas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban, 

telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana, korban tetap 
sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan 
korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa.  

 
11  Ibid, hlm. 186-187   
12  Soeparman, Op.cit, hlm. 52.   
13  Bambang Poernomo, Op.cit, hlm. 14.   
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Perbincangan tersebut di atas yang menyangkut berbagai kepentingan dari perlakukan-
perlukan tindak pidana yang di alami seseorang dirangkum secara sistematis ke dalam bidang 
kajian dari viktimologi. Dalam hal ini viktimologi tidak saja berperan dalam bidang hukum 
pidana, krimonologi, atau penologi, yakni ilmu mengenai penjatuhan hukuman, tetapi juga para 
pakar sependapat bahwa diperoleh suatu kesepakatan bahwa masalah korban manusia menjadi 
menarik perhatian di lihat dari sudut hukum perdata.14  

Viktomologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah 
pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. 
Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi, yang mempunyai obyek studi yang sama, yaitu 
tindak pidana atau pengorbanan kriminal (viktimisasi criminal) dan segala sesuatu yang 
akibatnya, dapat merupakan viktimogen atau kriminogen.15 Viktimologi juga mempelajari sejauh 
mana pelaksaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.  

Berbicara mengenai viktimologi tentu mempunyai 3 (tiga) tujuan utama yang meliputi 
penjelasan tentang berbagai aspek masalah korban, menjelaskan sebab-sebab terjadinya 
viktimisasi serta menciptakan suatu sistem guna mengurangi penderitaan korban. Berangkat dari 
hal tersebut, maka sesuai dengan tema perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adanya 
paradigma baru dalam sistem hukum pidana yang saat ini mulai dianut oleh sistem hukum di 
Indonesia, keadilan restoratif tentu mempunyai fungsi penting sebagau upaya pemulihan korban.  

Adapun konsep yang ditemukan kaitannya dengan pembahasan keadilan restoratif dalam 
perspektif viktimologi yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dikemukan bahwa sebagai 
sistem baru guna mengurangi penderitaan korban dalam proses penanganan suatu tindak pidana 
di Indonesia yaitu dapat diterapkannya kompensasi dan restitusi sebagai bentuk pemulihan 
korban atas penderitaan yang dialaminya. Dengan demikian, maka menjadi sangat relevan adanya 
keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban kejahatan mengingat kedudukan 
korban yang dinilai lemah dalam proses peradilan di Indonesia. 
 

V. Penutup 

a. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis membuat kesimpulan 
sebagai berikut: pertama, tujuan utama keadilan restoratif adalah memberdayakan korban 
dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan korban pada keadaan semula baik itu 
terpenuhinya kebutuhan materil, emosional dan sosial sang korban. Hal tersebut dilakukan 
karena keberhasilan dari keadilan restoratif diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah 
dipulihkan oleh pelaku kepada korban, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan 
hakim kepada pelaku; kedua, keadilan restoratif dalam perspektif viktimologi dapat diterapkan 
dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia guna mengurangi atau memulihkan penderitaan 
korban kejahatan, yaitu dapat diwujudkan dengan memberikan kompensasi dan restitusi. 

b. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut: pertama, 
melihat kepentingan korban yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana 
dalam sistem peradilan pidana yang tertuang di dalam KUHAP, maka sudah saatnya KUHAP 
tersebut direvisi dan aspek-aspek viktimologi agar diakomodir dalam prinsip-prinsip 
pengaturannya. Hal tersebut agar supaya hak-hak kepentingan korban tindak pidana lebih 
berimbang dengan hak-hak kepentingan tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana; kedua, untuk 
menjamin hak-hak dari korban kejahatan, maka ke depan sebaiknya ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai regulasi pemberian restitusi atau kompensasi terhadap 

 
14  Bambang Poernomo, Loc cit, hlm. 16.   
15  Soeparman, Op cit. hlm. 53.  
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korban kejahatan, sehingga tercipta adanya keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku 
kejahatan dan korban kejahatan atau korban tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada 
Saksi Korban, perlindungannya masih terbatas hanya diberikan terhadap korban pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat. 
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