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Ringkasan 
Pemulihan hak-hak korban kejahatan, masih menyisakan berbagai persoalan dalam sistem 
peradilan pidana. Kenyataan dalam praktik korban sebagai pihak yang dirugikan relatif 
kurang diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, kasus penipuan yang dilakukan 
PT. First Travel dan Koperasi Pandawa serta kejahatan konvensional lainnya. Tulisan ini 
membahas pemulihan hak-hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Sistem 
peradilan pidana saat ini masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku kejahatan, 
menyebabkan hak-hak korban terabaikan. Menjadi tugas sistem peradilan pidana untuk 
menyesuaikan kualitas dan kuantitas hukuman dengan kualitas dan kuantitas penderitaan 
dan kerugian yang diderita korban. Keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana tidak 
terlepas dari masih kurangnya pembahasan terhadap korban dan peraturan hukum pidana 
yang ada belum sepenuhnya mengatur hak korban sebagai pihak yang dirugikan. Perlu 
peraturan hukum pidana yang mengatur secara tegas tentang pemulihan hak-hak korban 
sebagai pihak yang dirugikan. 

Kata Kunci:  Pemulihan, Korban kejahatan, Sistem peradilan pidana 

 

I. Pendahuluan 

Pemulihan hak-hak korban kejahatan, masih menyisakan berbagai persoalan dalam sistem 
peradilan pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoretis, tetapi lebih jauh lagi dalam 
praktik hukum. Kenyataan dalam praktik korban sebagai pihak yang dirugikan relatif kurang 
diperhatikan dan semakin jauh dari perhatian peradilan pidana. Kasus penipuan yang dilakukan 
PT. First Travel sebanyak 63.000 korban, begitu juga dengan Koperasi Pandawa sebanyak 772 
korban, dimana penegak hukum melakukan penyitaan terhadap aset hasil kejahatan mencapai 
puluhan juta bahkan milyaran. Namun demikian, aset yang disita tidaklah digunakan untuk 
memulihkan hak-hak korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan. Artinya, korban sebagai 
pihak yang dirugikan tetap saja menderita walau pelaku kejahatannya telah diproses. Bahkan 
tidak berlebihan jika korban kejahatan yang mengatakan, ketika mereka menjadi korban bukan 
pemulihan terhadap kerugian yang didapat tapi justru kerugiannya semakin bertambah karena 
harus menjalani proses peradilan pidana yang relatif panjang. 

Proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana seharusnya dapat memberikan 
keadilan bagi semua pihak, terutama pihak yang berkonflik. Dalam sistem peradilan pidana 
Penuntut Umum atas nama negara melakukan penuntutan kepada terdakwa dan sekaligus 
mewakili kepentingan korban kejahatan. Seharusnya penuntut umum dalam melakukan 
penuntutan harus memperhatikan hak-hak korban kejahatan khususnya pemulihan terhadap 
kerugian yang dideritanya. Dalam konteks ini, penuntut umum mempunyai fungsi untuk berdiri 
sebagai wakil korban di peradilan dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan 
perlindungan terhadap korban kejahatan. Namun kenyataan dalam praktek keberadaan penuntut 
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umum dalam sistem peradilan pidana belum dapat mewakili hak-hak dan kepentingan korban 
kejahatan. Penuntutan yang dilakukan belum melindungi kepentingan korban, terutama dalam 
hal pemulihan kerugian bagi korban.   

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa korban kejahatan dalam kajian teoretis dan 
praktik peradilan pidana posisinya masih asing dan terasingkan. Praktiknya ternyata korban 
sebagai pihak yang dirugikan relatif kurang diperhatikan dan tidaklah mengherankan jikalau 
perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Sthepen Schafer 
dikatakan sebagai Cinderella dari hukum pidana.1 Belum terpecahnya masalah ini menyebabkan 
timbulnya keadaan yang tidak menggembirakan dalam perkembangan perlindungan dan 
pemulihan hak-hak korban kejahatan. Sebagaimana dikatakan Robert Reif “The problem of crime, 
always gets reduced to “what can be done about criminals”. No body asks, “ what can be done about 
victims?”everyone assumes the best way the help the victim is to catch the criminal as though the 
offender is the only source of the victims trouble”.2 Dengan demikian, setiap orang berasumsi cara 
yang paling baik untuk membantu korban adalah menangkap penjahat sebagai pemikiran bahwa 
pelaku adalah sumber penderitaan korban. 

Tulisan ini akan mengkaji gambaran secara teoretis dan praktik pemulihan hak-hak korban 
kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat 
memberikan ruang gerak yang cukup luas terhadap eksistensi korban kejahatan. Bagaimanapun 
juga pemulihan hak-hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari 
peran serta dari sub-sub sistem peradilan pidana. Semua tahapan dalam proses peradilan pidana 
seharusnya sudah memikirkan bagaimana melakukan pemulihan terhadap hak-hak korban. 
 

II. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan di atas, masalah yang dikaji dalam tulisan 
ini adalah bagaimana pemulihan hak-hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana saat 
ini dan apa kendala dalam pelaksanaan pemulihan hak-hak korban kejahatan dalam sistem 
peradilan pidana 
 

III. Pembahasan 

Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan dan perlindungan dalam 
ranah ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian “perlindungan 
korban” tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:3 

a.   Dapat dilihat sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” 
(berarti perlindungan HAM atau perlindungan hukum seseorang); 

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

Ada beberapa argumentasi dan justifikasi mengapa korban kejahatan memerlukan 
beberapa perlindungan. Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada 
beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu :4 

 
1  Sthepen Schafer, The Victims and His Criminal, (New York: Random House, 1968) , 8 
2  Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 

2010), 12 
3  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 61 
4  Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan 

Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), 102 
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1)   Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada 
permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (offender-contered); 

2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi 
penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); 
ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (victim surveys); 

3) Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan: 
street crime) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban 
kejahatan non-konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah-
putih) maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of economic 
power and / or public power). 

 
Menurut Muladi beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi, yaitu:5  
Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum 

maupun dalam arti konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang 
pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa, baik “poena” 
maupun “crimen” harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana pidana 
atas diri seseorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan 
dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga 
permasyarakatan dan sebagainya), disini, terkandung dalam tuntutan moral, dalam wujud 
keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar 
manusia dalam masyarakat pada lain pihak. 

Secara sosiologis, semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan 
kemasyarakatan, masyarakat dianggap suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (system 
of institutionalized trust). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan 
dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. 
Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan 
(organisasional) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. 
Terjadi kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, 
pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai 
sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. 

Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan 
adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial, Yang pertama, menyatakan bahwa 
negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang 
tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa 
korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. 
Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam 
memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama 
dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. 
Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. 

Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan 
pemidanaan, yang dewasa ini banyak yang tidak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. 
Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan 
dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Rancangan KUHP 
Nasional yang akan datang. Konsekuensi logis aspek tersebut maka diperlukan adanya eksistensi 
perlindungan korban dalam ranah hukum.  

Korban kejahatan dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan korban dapat sebagai 
pelapor (Pasal 160 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak 
ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 dan 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98 dan 99 

 
5  Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

2002), 176-177 
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KUHAP). Pada hakikatnya secara konseptual korban kejahatan tidak diakui eksistensinya sebagai 
pihak yang dirugikan karena kejahatan dalam perspektif hukum pidana, sehingga korban tidak 
sebagai pihak atau bagian dari sistem peradilan pidana. Konsekuensi logisnya, maka adanya 
implikasi sistem peradilan pidana bekerja tidak ada korelasi yang jelas antara korban, pelaku 
pelanggar (tersangka, terdakwa, dan terpidana), polisi dan jaksa penuntut umum. Padahal 
Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai 
salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.  

Melalui eksistensi berlakunya KUHAP maka korban dimungkinkan mengontrol suatu 
perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban seperti melakukan upaya praperadilan, jika 
suatu perkara dihentikan penyidikan, atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu 
bentuk perlindungan karena diberikannya hak control ini dapat memberi jaminan bahwa perkara 
pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi 
KUHAP juga memberikan peluang kepada korban mengajukan gugatan ganti kerugian melalui 
penggabungan perkara pidana melalui Pasal 98-101 KUHAP. Dimensi ini konkretnya merupakan 
awal diperhatikannya korban dalam proses pidana.  

Seorang korban dari suatu kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana 
dengan dua kualitas berbeda. Di satu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana 
berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian guna mengungkapkan kejahatan yang sedang 
dalam proses pemeriksaan, baik tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di 
persidangan pengadilan. Di sisi lain posisi korban dalam proses perkara pidana adalah 
mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugiaan yang dialami sebagai akibat 
kejahatan. Selain itu, korban dalam kapasitasnya sebagai saksi bersifat pasif dalam artian korban 
hadir bila diminta dan juga perannya terbatas hanya memberikan keterangan mengenai sesuatu 
yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Aspek ini dapat dikaji dari ketentuan Pasal 98 ayat 
(1) KUHAP yang menyebutkan, bahwa: 

 
“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara 
pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua 
sidang atas permintaan orang lain dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara 
gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. 
 
Menurut penjelasan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP maksud penggabungan perkara 

gugatan perdata ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika sama diperiksa 
serta diputus sekaligus dengan perkara pidana bersangkutan. Kemudian pengertian “kerugian 
bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban. Dengan adanya penggabungan maka akan 
menghemat waktu, biaya dan perkaranya dapat cepat diselesaikan. 

Akan tetapi, ternyata penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut sifatnya terbatas 
hanya kerugian yang nyata-nyata diderita korban. Aspek ini secara implisit ditentukan Pasal 99 
ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: 

 
“Apabila pihak dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang 
kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan 
tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan 
tersebut”. 

 
Akhir kalimat Pasal 99 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “hukuman penggantian biaya yang 

telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugian tersebut,” dapat ditafsirkan sebagai kerugian yang 
sifatnya riil atau nyata saja. Sedangkan terhadap kerugian bersifat immaterial yang diderita 
korban dengan mengacu akhir kalimat Pasal 99 ayat (1) KUHAP karena masih memerlukan 
pembuktian relatif sulit, lama dan berbelit-belit tidak dapat diajukan dalam penggabungan 
gugatan ganti kerugian akan tetapi harus melalui gugatan perkara biasa. 
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Ketegasan tidak dapat penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana yang 
menyangkut diluar kerugian materiil telah disebutkan M.Yahya Harahap sebagai berikut:6 

“…putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian 
biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti 
kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar 
kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immaterial ada diajukan oleh pihak yang 
dirugikan hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet 
onvankelijke).” 
 

Berangkat dari ketentuan Pasal 99 ayat (2) KUHAP maka pemisahan kerugian riil dan 
materil dilandasi polarisasi pemikiran sifat yang berbeda dalam proses pemeriksaan perkara pada 
pemeriksaan bersifat riil pemeriksaannya mudah, cepat dan sederhana pembuktianya. Lain 
halnya dengan pembuktian immaterial dimana asasnya relatif lama, sukar dan relatif cukup 
panjang yang akhirnya menjadi penyebab terganggunya perkara pokok (pidananya). 

 Selain aspek positif di atas maka kepentingan korban dalam penyelesaian perkara pada 
sistem peradilan pidana juga mempunyai aspek negatif. Dikatakan demikian karena melalui optik 
KUHAP perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. 
Konkretnya, belum mendapat perhatian secara proporsional7 atau perlindungan korban lebih 
banyak korban merupakan perlindungan tidak langsung.8 Aspek ini implisit melalui ketentuan 
Pasal 100 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 

 
“Apabila terhadap suatu perkara pidana yang tidak diajukan permintaan banding, maka 
ganti rugi tidak diperkenankan”. 

 
Apabila dijabarkan maka ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP telah membatasi korban 

dalam hal sebagai berikut :9 
i.   Ditinjau dari anasir prosesnya, maka tidak ada aturan atau pedoman yang harus 

dilakukan korban apabila merasa tidak puas atas putusan hakim tentang besarnya ganti 
kerugian yang dijatuhkan. Konkretnya, korban tidak mempunyai proses langsung untuk 
melakukan upaya hukum banding. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) 
KUHAP maka permintaan banding putusan ganti kerugian baru dapat diajukan apabila 
perkara pidananya dilakukan upaya hukum banding. Konkretnya jika korban 
berkeinginan untuk mengajukan banding jalurnya hanya melalui penuntut umum yang 
belum tentu menyetujui kehendak korban dimaksud karena jalur tersebut bukan 
merupakan ketentuan undang-undang melainkan berdasarkan pendekatan persuasif 
antara korban dan penuntut umum sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan 
korban yang diberikan melalui ketentuan dimaksud belum sepenuhnya dapat menjamin 
kepentingan korban dalam upaya untuk mencari keadilan. 

ii.   Perlindungan korban dengan melalui upaya hukum banding tergantung kepada 
penuntut umum. Tegasnya besar kemungkinan terjadi perbedaan pandangan dan 
kepentingan antara korban dengan penuntut umum. Jika korban berkeinginan 
mengajukan banding akan tetapi penuntut umum menerima putusan maka keinginan 
korban untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan ganti kerugian telah 
tertutup. Aspek ini merupakan konsekuensi logis dari Sistem Peradilan Pidana 
Indonesia yang menempatkan eksistensi lembaga kejaksaan sebagai wakil kepentingan 
korban kejahatan. Disatu sisi, sebagai lembaga yang mewakili korban, idealnya 

 
6  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika: 2003), 82  
7  J.E. Sahetapy, Victimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 39 
8  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Aditya 

Bakti, 1998), 58 
9  Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 

2010), 140-141 
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kejaksaan lebih mementingkan korban. Akan tetapi, penuntut umum masih mengacu 
kepada pelaku tindak pidana. Untuk itu, pada masa mendatang (ius constituendum) 
sebagai reorientasi, reevaluasi KUHAP guna menghilangkan aspek negatif perlu diatur 
eksistensi “lembaga kejaksaan yang mewakili korban atau masyarakat secara tegas. 
 

Selain itu dengan adanya pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP 
maka perlindungan kepada korban melalui ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP ternyata relatif 
kurang sempurna dan memadai. Berdasarkan ketentuan itu, apabila terjadi penggabungan 
gugatan ganti kerugian, untuk memeriksanya harus bermuara pada hukum acara perdata terlebih 
lagi khususnya kewenangan bersifat absolut yang harus diajukan kepada pengadilan negeri 
dimana tergugat bertempat tinggal. Jikalau terdakwa yang diadili perkara pidananya disidangkan 
di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya, tentu pengadilan negeri tersebut tidak 
memeriksa dan mengadilinya karena salah satu asas dalam hukum pidana menyatakan bahwa 
terdakwa akan diadili di tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan. Maka oleh karena itu, 
jikalau hukum acara pidana benar-benar hendak memperhatikan kepentingan korban maka 
diperlukan adanya penyempurnaan dalam KUHAP itu sendiri dengan memberikan peran lebih 
besar kepada korban dalam mengajukan upaya hukum banding jikalau korban tidak merasa puas 
atas putusan hakim, baik menyangkut pemidanaan maupun terhadap tuntutan ganti kerugian. 
Demikian pula halnya mengenai kewenangan mengadili sepanjang hal yang menyangkut 
kerugian materiil tidaklah diperlukan pemisahan antara kompetensi peradilan pidana dengan 
perkara perdata terkait dengan gugatan ganti kerugian. 

Konteks di atas menegaskan perlindungan terhadap korban kejahatan penting 
eksistensinya. Sebab penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan 
penjatuhan dan selesainya hukuman kepada pelaku. Di sinilah tugas sistem peradilan pidana 
dituntut mampu menyesuaikan, menserasikan kualitas dan kuantitas penderitaan serta kerugian 
yang diderita korban kejahatan. Dengan demikian, perlu peraturan hukum pidana yang mengatur 
secara tegas tentang pemulihan hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan.  

Pemulihan hak-hak korban kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim. Sebagai 
sebuah sistem, pemulihan hak-hak korban kejahatan ini menjadi tanggung jawab semua pihak 
yang berkepentingan mulai Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK). Dengan upaya maksimal yang dilakukan oleh sub-sistem peradilan 
pidana dan kerja sama yang baik antara lembaga tersebut dapat mendorong efektivitas pemulihan 
atas kerugian yang dialami korban kejahatan. Dengan demikian, jika salah satu lembaga yang 
termasuk dalam criminal justice system itu masih mengedepankan penghukuman terhadap 
pelaku (offender oriented), maka pemulihan hak-hak korban kejahatan tidak akan tercapai. 
 

IV. Penutup 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, Sistem peradilan pidana saat ini masih 
berorientasi pada perlindungan bagi pelaku kejahatan (offender oriented), menyebabkan hak-hak 
korban terabaikan bahkan cenderung dilupakan. Menjadi tugas sistem peradilan pidana untuk 
menyesuaikan kualitas dan kuantitas hukuman dengan kualitas dan kuantitas penderitaan dan 
kerugian yang diderita korban. Keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas 
dari masih kurangnya pembahasan terhadap korban dan peraturan hukum pidana yang ada 
belum sepenuhnya mengatur hak korban sebagai pihak yang dirugikan. Kedepannya perlu 
kerjasama yang baik antara sub-sistem peradilan pidana dan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban guna mendorong pemulihan hak-hak korban kejahatan. Di samping itu, juga perlu 
peraturan yang mengatur secara tegas posisi korban dalam sistem peradilan pidana agar dapat 
memperjuangkan hak-hak secara maksimal. 
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