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Ringkasan 
Haruskah segala kerugian korban dinilai dengan uang? Menjadi korban, baik korban dalam 
suatu tindak pidana maupun korban bencana alam, selalu menimbulkan anggapan bahwa 
korban adalah pihak yang menanggung kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. 
Menghitung kerugian materiil pada korban meski tidak mudah, namun hal ini masih 
memungkinkan dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Namun, 
bagaimana dengan kerugian immateriil? Apakah sebanding jika kerugian immateriil dihargai 
dengan sejumlah nominal uang? Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji monetisasi kerugian 
korban, ditinjau dari segi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam menyusun 
regulasi dan program perlindungan bagi korban. Pemerintah dapat mengalokasikan beberapa 
sumber daya untuk menyusun regulasi dan program perlindungan bagi korban, salah satunya 
dengan menggunakan metode cost benefit analysis. Metode cost benefit analysis dapat 
membantu pemerintah dalam memonetisasi dan melakukan estimasi kerugian korban yang 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi dan program 
perlindungan bagi korban, baik dari aspek kesehatan, lingkungan, keselamatan, maupun 
aspek yang lainnya. 

Kata Kunci:  korban, monetisasi, kerugian, regulasi, perlindungan 

 

I. Pendahuluan 

Setiap kejahatan selalu memiliki dampak ekonomi, hukum sulit dipisahkan dari aspek 
ekonomi. Kejahatan menimbulkan biaya bagi individu, pemerintah dan masyarakat. Selain biaya 
sistem peradilan pidana yang harus dikeluarkan oleh negara, mulai dari tahap penyidikan, 
penuntutan, peradilan hingga pemasyarakatan, terdapat pula biaya lain dari tindak pidana yang 
tidak terlihat. Misalnya, kerusakan yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana, maupun 
pemberian ganti rugi kepada korban. Kerugian korban yang berkaitan dengan individu seperti 
hilangnya nyawa, luka fisik, dan kondisi psikologis yang terguncang akibat terjadinya tindak 
pidana, beserta segala konsekuensinya, serta kerusakan lingkungan merupakan beberapa contoh 
kerugian korban yang tidak mudah untuk diukur. Biaya-biaya ini termasuk konsekuensi yang 
melekat pada individu sebagai korban kejahatan. Termasuk pula upaya-upaya yang dilakukan 
untuk mencegah kejahatan. Setiap biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mencegah 
kejahatan atau memperbaiki dampak dari kejahatan adalah biaya yang diambil dari uang negara. 
Dampak yang dialami korban dalam bentuk kerugian yang sulit diukur tersebut merupakan hal-
hal yang memiliki nilai berbeda pada setiap orang, misalnya, apakah fungsi jari tangan pada 
seorang pianis profesional yang menjadi korban penganiayaan hingga mengalami cacat pada jari 
tangannya, nilai kerugian yang dialaminya lebih tinggi dari seorang atlet sepak bola yang lebih 
banyak menggunakan kaki dalam menjalankan pekerjaannya, yang juga mengalami cacat pada 
jari tangannya, karena kecelakaan lalu lintas. 
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Salah satu pengukuran kerugian pada korban adalah dengan sejumlah nominal uang, atau 
dalam hal ini penulis menggunakan istilah monetisasi. Monetisasi kerugian korban yang 
mengalami kerugian ekonomi atau materiil dapat diukur dengan metode-metode tertentu, 
termasuk biaya dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam hal kerugian yang sulit diukur 
dengan sejumlah nominal uang, meski sulit, hal ini bukan berarti tidak mungkin dilakukan. 
Banyak dampak dari kejahatan dalam bentuk non-moneter, seperti hilangnya nyawa, dampak 
kejahatan yang berpengaruh pada kondisi kesehatan, dan dampak psikologis yang merupakan 
kerugian intangible, yang sulit dihitung.  

Ketakutan manusia terhadap kejahatan merupakan suatu hal yang mendasar. Ketakutan 
tersebut menjadi dasar bagi seseorang untuk mengantisipasi kejahatan dan konsekuensi jangka 
panjangnya. Hal tersebut merupakan fakta psikologis yang membentuk perilaku orang. Dampak 
besar dari suatu kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat pada akhirnya menjadi salah satu 
dasar dalam menyusun regulasi yang efektif dan efisien. Dengan adanya pengembangan metode 
kuantitatif dalam ilmu ekonomi dan statistik, pelaksanaan penghitungan biaya kejahatan menjadi 
mungkin, dan hal ini telah dilakukan di negara lain seperti Australia1 dan Amerika Serikat. Kajian 
penghitungan biaya kejahatan masih kontroversial, baik dalam metodologi dan aplikasi. 
Penghitungan biaya kejahatan dirasa tidak masuk akal, terutama tindak pidana yang 
berhubungan dengan kekerasan (fisik). Penghitungan biaya kejahatan dilakukan dengan tujuan 
untuk membuat peraturan yang lebih komprehensif. 

Apa kaitan antara biaya kejahatan dengan kerugian korban? Biaya kejahatan atau cost of 
crime, secara umum, dapat dibagi menjadi tiga kategori besar:2 

a. Costs of crime itself (pain and suffering, stolen/damaged property, health consequences for 
victims); 

b. Costs of society’s response to crime (costs of criminal justice system: police, prosecutors, 
judges, prisons, and other correctional facilities); and 

c. Costs in anticipation of crime (costs of avoidance behavior and precautionary expenditures). 
Korban kejahatan yang misalnya memerlukan biaya medis, mengalami kehilangan 

pekerjaan, dan mengalami kerusakan barang; sementara untuk beberapa kejahatan, rasa sakit, 
penderitaan, dan penurunan kualitas hidup yang diderita oleh korban jauh melebihi kerusakan 
fisik. Pemerintah juga mengeluarkan biaya sebagai penyedia layanan kesehatan mental, polisi, 
pengadilan, dan penjara,3 sehingga kerugian yang dialami oleh korban kejahtan juga menjadi 
unsur dalam penghitungan cost of crime. 
 

II. Rumusan Masalah 

Berangkat dari hal-hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana 
(pendekatan) monetisasi kerugian korban terutama dalam kerugian non-moneter yang 
diwujudkan dalam bentuk regulasi dan program perlindungan bagi korban? Dengan cost of crime, 
yang salah satu unsurnya adalah mempertimbangkan kerugian korban dalam lingkup penegakan 
hukum pidana dan kebijakan pencegahan kejahatan, diharapkan perkiraan biaya kejahatan dan 
kerugian korban dapat memandu legislator ketika mereka menyusun ketentuan hukum pidana. 
 

 
1  Pat Mayhew, 2003, Counting the Costs of Crime in Australia, Trends and Issues, Paper No. 247, Australian Institute of 

Criminology, Canberra 
2  Jacek Czaba´nski, 2008, Estimates of Cost of Crime, History, Methodologies, and Implications, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, hlm 10 
3  Mark A. Cohen, 2005, The Costs of Crime and Justice, Routledge 
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III. Pembahasan 

a. Victim Costs dalam Cost Of Crime 

Orang rela mengorbankan beberapa sumber daya untuk terhindar menjadi korban dan, 
ketika mereka tetap menjadi korban sebenarnya dari sebuah kejahatan, mereka bersedia untuk 
menghabiskan sumber daya tambahan untuk meminimalkan dampak dari kejahatan ini. 

Menurut Cohen4, hubungan antara berbagai komponen biaya dalam cost of crime, 
pemerintah mungkin menghabiskan uang untuk mencegah kejahatan. Misalnya, polisi tambahan 
ditugaskan dan ditempatkan di jalan raya. Secara terpisah, ini adalah hal yang buruk karena 
meningkatkan biaya eksternal yang terkait dengan kejahatan. Tentu saja, alasan penambahan 
polisi yang telah ditugaskan di tempat pertama harapannya adalah hal itu akan mengarah pada 
pengurangan kejahatan. Jika ini benar-benar terjadi, mungkin akan menghasilkan penurunan net 
cost — jika biaya tambahan untuk merekrut polisi kurang dari biaya yang akan dikenakan oleh 
kejahatan yang dihindari. Mengurangi kejahatan menghasilkan pengurangan biaya korban. Ini 
juga dapat mengurangi ketakutan terhadap kejahatan dan meningkatkan aktivitas bisnis di 
masyarakat. Ketakutan akan kejahatan menyebabkan individu mengambil perilaku dengan biaya 
yang lebih mahal seperti membeli alarm pencuri atau menggunakan taksi daripada berjalan di 
malam hari. Jika orang merasa lebih aman, mereka mungkin mengurangi pengeluaran untuk 
pencegahan. Namun, perlu diketahui bahwa Gambar 1 juga berisi umpan balik dari penghindaran 
dan pengeluaran tindakan pencegahan menjadi kejahatan. Jika pasokan kejahatan turun karena 
kita memenjarakan lebih banyak penjahat, calon korban mungkin merasa lebih aman dan lebih 
cenderung berjalan di taman pada malam hari. Namun, fakta bahwa sekarang ada lebih banyak 
korban yang rentan di taman pada malam hari dapat mendorong pelaku baru ke ranah kriminal. 
Ilustrasinya ditunjukkan dalam bagan di bawah ini : 
 

Gambar 1: The Cost of Crime menurut David Cohen 
 

 
Sumber : David Cohen2005, The Costs of Crime and Justice 

 

b. Monetisasi Kerugian Korban 

Menurut Cohen, ada banyak metode untuk memperkirakan biaya kejahatan yang tidak 
berwujud atau nonmoneter. Secara luas, metode ini dapat digambarkan sebagai "langsung" atau 
"tidak langsung." Metode langsung menggunakan sumber primer seperti survei korban kejahatan. 

 
4  Mark A. Cohen, 2005, The Costs of Crime and Justice, Routledge, hlm 21 
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Metode tidak langsung menggunakan sumber sekunder seperti nilai properti atau penghargaan 
juri.5 Korban, calon korban, dan masyarakat semuanya menanggung biaya kejahatan yang tidak 
berwujud. Korban kejahatan mengalami rasa sakit, penderitaan, dan kehilangan kualitas hidup 
setelah cedera fisik atau trauma psikologis (atau keduanya) yang terkait dengan viktimisasi. 
Korban potensial mungkin meningkat ketakutannya, dimanifestasikan sebagai kecemasan 
psikologis atau perilaku menghindar yang sebenarnya (misalnya tinggal di rumah pada malam 
hari, berjalan lebih jauh untuk menghindari jalan-jalan tertentu). Masyarakat dan dunia usaha 
mungkin menderita karena berkurangnya pariwisata dan penjualan ritel karena orang luar 
menganggap suatu daerah dengan tingkat kejahatan tinggi. Tingkat kejahatan yang tinggi 
mungkin juga menghambat perkembangan ekonomi karena pengusaha dan karyawan potensial 
menghindari kelompok masyarakat tertentu. 

Lebih lanjut, Cohen menyatakan bahwa, beberapa pendekatan berbeda telah digunakan 
untuk memperkirakan nilai moneter dari intangible cost ini. Mungkin metode tidak langsung 
yang paling awal adalah menyimpulkan kesediaan pemilik properti untuk membayar lingkungan 
yang lebih aman melalui nilai properti yang lebih tinggi.6 Bagaimana dengan victimless crime atau 
kejahatan tanpa korban? misalnya perdagangan narkoba, prostitusi, perjudian, dan sebagainya. 
Asumsi ekonomi yang paling mendasar adalah bahwa dengan proses transaksi yang dilarang oleh 
hukum, meskipun transaksi tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan dilarang oleh 
masyarakat karena alasan apapun, menunjukkan bahwa ada beberapa efek eksternal yang 
membuat masyarakat begitu perhatian kepada transaksi ini. Konflik antara kepentingan pribadi 
dan publik jelas terlihat sehingga faktor-faktor yang memperberat perlu dipertimbangkan. 

Metode cost of crime dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan 
pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana yang berat berbahaya dan menimbulkan 
adanya korban, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Jacek Czaba´nski 7….associated with a given 
class of conduct. If the actual harm matters, then Victim Impact Statements and individual costs of 
crime estimates are important for sentencing, as they provide crucial information about the amount 
of harm. If, however, the actual harm is not relevant for sentencing, as the latter should rather be 
based on the usual harm associated with a given crime, then individual costs of crime estimates 
should be ignored. The actual amount of harm may be due to factors that an offender had known (or 
at least should have known) before he committed the crime, or to factors unknown to the offender 
(for example, a particular characteristic of the victim). This introduces the question of 
foreseeability: an offender should be responsible for the foreseeable consequences of his conduct, but 
not for accidental ones. For when he is responsible for accidental consequences, he neither deserves 
the punishment (there is no fault on his side), nor can he avoid the dangerous behavior (he could not 
choose differently, for he could not expect what would happen). What is foreseeable depends of 
course on the knowledge that an offender had before committing a crime, or what he should have 
known, if he had observed due care 

 
c. Penyusunan Regulasi dan Program Perlindungan Bagi Korban Berdasarkan 

Penghitungan Kerugian Korban 
Kerugian yang dialami oleh korban, bukan hanya mencakup kerugian individu, namun 

mencakup juga kerugian yang dirasakan secara luas oleh masyarakat. Hal ini Nampak dalam 
tindak pidana kerah putih seperti tindak pidana korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan 
luar biasa karena korban yang diakibatkan oleh korupsi adalah sangat masif karena dengan 
korupsi kerugian yang diderita oleh suatu negara dapat menjadi begitu gradual. Dalam 
pertimbangan The United Nations Concvention Against Corruption (UNCAC) dikemukakan 
dengan tegas bahwa negara-negara didunia prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang 

 
5  Mark. A. Cohen, The Crime Victim's Perspective in Cost-Benefit Analysis The Importance of Monetizing Tangible and 

Intangible Crime Costs dalam Brandon C. Welsh, David P. Farrington, Lawrence W. Sherman Costs and Benefits of 
Preventing Crime, 2001, Westview Press 

6  Ibid 
7  Jacek Czaba´nski, 2008, Estimates of Cost of Crime, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, hlm : 99 
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ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang 
merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan serta 
mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Dengan memperhatikan 
dampak luar biasa yang ditimbulkan, seperti yang terjadi di Indonesia bahwa korupsi telah masuk 
ke dalam cabang-cabang kekuasaan yaitu lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, 
sebagaimana banyak terungkap kasus korupsi dengan jumlah kerugian keuangan negara yang 
begitu besar yang melibatkan cabang-cabang kekuasaan tersebut, oleh sebab itu tindak pidana 
korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime 8 

Rimawan Pradiptyo (2009) menganalisis hukuman finansial (nilai eksplisit) yang 
dikenakan kepada terpidana korupsi. Berdasarkan data putusan MA, perbandingan biaya korupsi 
dan hukuman finansial kasus korupsi tahun 2001-2009 menunjukkan bahwa total hukuman 
finansial yang dituntutkan Jaksa hanya 40% dari biaya eksplisit korupsi. Dari jumlah tersebut, 
hanya 7,3% dari biaya eksplisit korupsi) yang dijatuhkan hukuman final oleh hakim.9 

 
Tabel 1 : Perbandingan kerugian dan hukuman finansial kepada koruptor (harga riil 2008) 

 
Data tersebut menjelaskan bahwa terdapat 93% biaya eksplisit korupsi yang harus 

ditanggung negara karena tidak dibebankan kepada koruptor. Beban negara tersebut selanjutnya 
ditransfer kepada masyarakat dalam bentuk meningkatnya besaran pajak. Dengan demikian 
beban biaya sosial (social cost of crime) pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat sehingga 
masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi.10. 
Economic analysis of Law (EAL) menurut Richard Posner merupakan the first modern attempts to 
apply economic analysis systematically to areas of law.11 

Contoh penghitungan social cost dalam tindak pidana korupsi tersebut hanya merupakan 
salah satu contoh bahwa penghitungan kerugian korban, merupakan upaya yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah dalam menyusun regulasi dan program perlindungan bagi korban. Contoh lain 
adalah bagaimana memonetisasi ketakutan publik terhadap terorisme? Rasa takut merupakan hal 
yang sulit untuk diukur. Namun dengan terjadinya beberapa kali peristiwa terorisme di 
Indonesia, pemerintah seharusnya telah dapat mengukur kerugian apa saja yang diakibatkan oleh 
tindak pidana terorisme. Selain jatuhnya korban, hilangnya nyawa dan korban yang mengalami 
luka fisik, namun juga berdampak pada sector lain, misalnya pariwisata, turis menjadi takut 
untuk memasuki wilayah Indonesia. Selain itu, masyarakat juga menjadi takut, was-was, tidak 
tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

 
8  Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Refika Aditama: hlm 52-53 
9  Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni , 2016, Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam 

Kasus Korupsi Kehutanan, Jurnal Integritas, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia : Volume 2 Nomor 1 – 
Agustus 2016, hlm 4 

10  Ibid 
11  Richard Posner,1986, Economic Analysis of Law, Third Edition, hlm 20 
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untuk menyusun regulasi perlindungan korban sekaligus menyusun program antisipasi 
pencegahan tindak pidana terorisme. 

Program lain misalnya, program asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kecelakaan. 
Dengan tingginya angka kecelakaan kerja dan angka kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan 
banyak korban, pemerintah dapat semakin mengintensifkan sosialisasi pentingny asuransi untuk 
seluruh lapisan kelompok pekerja, tidak hanya di kelompok tertentu saja. Hal lain yang penting 
untuk dilakukan adalah dengan memberi informasi dan sosialisasi bahwa masyarakat harus 
peduli pada bahaya atau kejadian yang mungkin akan menimpa mereka (menghindari risiko yang 
mungkin akan mereka alami), selama ini masyarakat tidak mengantisipasi karena kurangnya 
informasi yang mereka miliki, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko. 

Diskusi tentang efisiensi ekonomi, ukuran kinerja dari program pencegahan kejahatan 
dapat sangat persuasif dan telah memperoleh daya tarik luas dalam bidang politik dan kebijakan 
public. Dalam banyak hal, adanya data dengan berdasarkan penghitungan kerugian korban atau 
victim cost pada program pencegahan menjadi factor penting dalam keberhasilan suatu program 
pencegahan dan perlindungan korban. 
 

IV. Penutup 

a. Simpulan 

Perkiraan biaya kejahatan (cost of crime) dan biaya korban (victim cost) merupakan 
elemen yang diperlukan dalam setiap cost benefit analysis dalam penyusunan regulasi dan 
membantu menunjukkan program-program perlindungan korban bermanfaat efektif dan efisien 
bagi masyarakat. Penggunaannya dapat mengikat lembaga penegak hukum untuk mengikuti 
regulasi dan program perlindungan bagi korban tersebut. Ini membuat biaya estimasi kejahatan 
dan penghitungan kerugian korban menjadi alat penting dalam penyusunan regulasi dan 
membantu menunjukkan program-program perlindungan korban. 

b. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penghitungan biaya kejahatan dan 
penghitungan kerugian korban, dengan metode yang disesuaikan dengan perkembangan 
dinamika hokum dan kondisi masyarakat di Indonesia, sehingga dapat menjadi masukan bagi 
pemerintah. 
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