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Ringkasan 
Korban tindak pidana mengalami penderitaan fisik, mental dan sosial yang membutuhkan 
pemulihan dan ganti kerugian yang seharusnya ditanggung pelaku, termasuk pemulihan 
masyarakat terdampak tindak pidana. Pelaku wajib bertanggung jawab atas tindak pidana 
yang dilakukan dengan pemberian restitusi, namun demikian tidak semua pelaku dapat 
memberikan restitusi. Kompensasi merupakan bentuk perlindungan hukum dari negara 
melalui pemenuhan hak korban tindak pidana apabila restitusi tidak diberikan. Selama ini 
kompensasi diberikan pada tindak pidana tertentu yaitu korban pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Permasalahan difokuskan pada 
bagaimana kompensasi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana. Setiap tindak pidana 
yang menimbulkan korban, perlu adanya pemulihan atau perbaikan di antaranya dengan 
pemenuhan hak korban. Kompensasi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana adalah 
bahwa setiap korban tindak pidana berhak untuk memperoleh kompensasi apabila pelaku 
tidak memberikan restitusi, tanpa dibatasi dalam hal tindak pidana tertentu.  Kompensasi 
tersebut dalam upaya mewujudkan nilai keadilan bagi korban dan merupakan kewajiban 
negara melindungi masyarakatnya termasuk korban tindak pidana melalui pemenuhan hak 
yang dijamin oleh konstitusi. 

Kata Kunci:  kompensasi, korban, tindak pidana 

 

I. Pendahuluan 

Hukum merupakan sarana menanggulangi tindak pidana sebagai upaya perlindungan 
negara terhadap masyarakat. Dalam mencapai tujuan negara khususnya dalam hal melindungi 
segenap bangsa Indonesia, perlindungan wajib diberikan pula pada korban tindak pidana. 
Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam penjatuhan pidana selain 
memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidananya dan menjadi manusia 
yang baik, ditujukan juga sebagai sarana untuk melindungi dan memenuhi hak korban khususnya 
yang berkaitan dengan pemulihan melalui pengajuan permohonan ganti  kerugian. Tindak pidana 
menimbulkan ketertiban dan keseimbangan masyarakat terganggu, sehingga diperlukan usaha 
untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti semula. Ketertiban dan keseimbangan 
masyarakat terganggu karena adanya kerugian dan korban yang menanggung penderitaan akibat 
tindak pidana. Korban dalam hal ini tidak hanya perorangan, melainkan masyarakat secara 
langsung atau tidak langsung terdampak tindak pidana. Korban tindak pidana mengalami 
penderitaan fisik, mental dan sosial sehingga membutuhkan pemulihan dan ganti kerugian yang 
sudah seharusnya ditanggung pelaku, termasuk pemulihan terhadap masyarakat terdampak 
tindak pidana. 

Meningkatnya tindak pidana berdampak pula pada jumlah korban, meskipun  tidak semua 
tindak pidana menimbulkan korban. Data BPS pada 2018 menunjukkan bahwa jumlah korban 
tindak pidana cukup signifikan. Untuk kasus pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, dan 
penganiayaan tercatat 10.794 peristiwa terjadi di Indonesia. Para korban tindak pidana ini 
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membutuhkan perawatan medis atas luka yang dialaminya1, selain itu para korban juga 
membutuhkan adanya restitusi atau kompensasi. 

Data registrasi Polri mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Indonesia selama 
periode tahun 2014–2016 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kejadian kejahatan 
atau crime total dari sekitar 325 ribu kasus pada tahun 2014 menjadi sekitar 353 ribu kasus 
pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 meningkat menjadi sekitar 357 ribu kasus. Hal 
ini sejalan dengan tingkat kejahatan (crime rate) selama periode tahun 2014-2016. 2 

Berdasarkan data registrasi Polri tersebut, tindak pidana pada tahun 2014 (325.000 kasus) 
mengalami peningkatan sebesar 28.000 (duapuluh delapan ribu) kasus di tahun 2015 yaitu 
menjadi 353.000 kasus. Selanjutnya mengalami peningkatan 4.000 kasus pada tahun 2016, 
sehingga menjadi 357.000 kasus. Hal ini sejalan dengan tingkat kejahatan (crime rate) selama 
periode tahun 2014-2016. Jumlah orang yang terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk 
pada tahun 2014 sekitar 131 orang, menjadi 140 orang pada tahun 2015, dan 140 orang pada tahun 
2016.3 Mengenai korban, persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,06 
persen pada tahun 2014 menjadi 1,00 persen pada tahun 2015, lalu kembali turun menjadi 0,93 
persen pada tahun 2016.4 Penurunan persentase korban  tindak pidana sebesar 0,6 persen pada 
tahun 2015 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2016 sebesar 0,7 persen. Korban tindak 
pidana mempunyai beban baik fisik, mental dan sosial. Pemulihan korban secara fisik 
kemungkinan dapat dilakukan lebih cepat dari pada penderitaan mental atau psikis. Pandangan 
masyarakat atau lingkungan sekitar memberikan dampak atau tekanan tersendiri bagi korban. 
Ganti kerugian baik restitusi atau kompensasi adalah bagian dari upaya untuk meringankan 
penderitaan korban. Pemulihan mengembalikan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya 
tindak pidana sangat sulit, meskipun demikian pemulihan dan ganti kerugian tetap harus 
dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana. 

Kompensasi dan restitusi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban). Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak 
mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban 
atau keluarganya (Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi  dan Korban). Pengertian 
kompensasi tersebut memberikan pemahaman bahwa kompensasi diberikan oleh negara sebagai 
ganti kerugian akibat tindak pidana, hal ini karena pelaku tidak mampu memberikan ganti 
kerugian terhadap korban atau keluarganya. Ganti kerugian tersebut diberikan sepenuhnya oleh 
negara. Negara memberikan kompensasi pada korban tindak pidana pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dan tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7 ayat (1) yang menentukan “Setiap korban pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.” Ketentuan Pasal 
7 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa tidak semua korban tindak pidana memperoleh 
kompensasi. 

 Restitusi merupakan ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga 
kepada korban. Pengertian restitusi, Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban 

 
1  Firdiansyah staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Korban Tindak Pidana Tidak Ditanggung BPJS?, 

https://news.detik.com/kolom/d-4591940/korban-tindak-pidana-tidak-ditanggung-bpjs. 
2  Statistik Kriminal, 2017, Ringkasan Eksekutif (Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia), 

file:///E:/Call%20Paper%20UPS/Statistik%20Kriminal%202017.pdf. 
3  Ibid. 
4  Ibid. 
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menentukan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau 
keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi merupakan bentuk tanggung jawab dan 
penyesalan pelaku karena tindak pidana yang dilakukan, yang telah mengakibatkan penderitaan 
baik fisik, mental dan sosial pada korban. Restitusi selain diberikan oleh pelaku, dapat juga 
diberikan oleh pihak ketiga. Pada dasarnya pemberian ganti kerugian tersebut merupakan salah 
satu upaya meringankan penderitaan dan memulihkan kondisi korban dan bagian upaya pelaku 
untuk mengurangi rasa bersalah. Pelaku sudah seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana 
yang dilakukan dengan pemberian restitusi, namun demikian tidak semua pelaku dapat 
memberikan restitusi.  

Pemberian kompensasi pada tindak pidana tertentu dan tidak diberikannya restitusi bagi 
korban oleh pelaku merupakan permasalahan yang seharusnya menjadi perhatian khusus oleh 
negara. Hak warga negara dijamin oleh konstitusi dan kewajiban negara memberikan 
perlindungan tersebut melalui instrumen hukum yang mengakomodir hak korban untuk 
memperoleh ganti kerugian apabila restitusi tidak diterima oleh korban. Instrumen hukum 
merupakan sarana yang dapat digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang 
tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
khususnya dalam hal melindungi segenap bagsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 
 

II. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berkaitan dengan kompensasi dan hak 
korban tindak pidana, permasalahan difokuskan pada bagaimana kompensasi dalam pemenuhan 
hak korban tindak pidana. 
 

III. Pembahasan 

a. Hak Korban Tindak Pidana 

Perlindungan terhadap korban dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut sebagai bentuk 
perlindungan negara terhadap masyarakatnya termasuk korban tindak pidana.  

Sebagai bagian dari masyarakat internasional dan telah meratifikasi konvensi internasional, 
Indonesia wajib berpedoman pada konvensi atau instrumen internasional tersebut. Hak korban 
dalam instrumen hukum internasional di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak 
Sipil dan Politik (Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 
1966), yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak 
Sipil dan Politik Pasal 2 ayat 3 menentukan bahwa setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: 

 
(a) menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam 

Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun 
pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
pejabat negara; 

(b) menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan 
haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh 
lembaga yang berwenang lainnya, yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan 
untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; 

(c) menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan 
tersebut apabila dikabulkan. 
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Korban berhak mendapatkan pemulihan karena hak atau kebebasannya dilanggar, 
meskipun pelaku tindak pidana tersebut adalah orang dalam kapasitas sebagai pejabat negara. 
Upaya pemulihan tersebut dijamin oleh negara melalui lembaga peradilan atau sistem hukum 
dalam negara yang bersangkutan. Selanjutnya negara memastikan dan menjamin bahwa lembaga 
yang dibentuk khusus untuk upaya pemulihan korban dapat melaksanakan tugas dan 
kewenangannya. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 1 
menentukan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap 
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia 
merupakan pemberian dari Tuhan dan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin 
terwujudnya hak tersebut di antaranya melalui instrumen hukum. Pemenuhan hak asasi manusia, 
tidak terkecuali bagi korban tindak pidana. Korban mempunyai hak untuk dilindungi oleh 
negara, di antaranya memperoleh pemulihan dan ganti kerugian untuk meringankan penderitaan 
akibat tindak pidana. Pengertian korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban, Pasal 1 butir 3 menentukan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban 
tidak hanya dipahami sebagai orang (individu), melainkan termasuk masyarakat (kelompok 
masyarakat) yang terdampak tindak pidana, institusi atau korporasi dan negara. Dalam penulisan 
ini difokuskan pada korban sebagai individu. Kewajiban negara memberikan perlindungan 
terhadap warga negaranya termasuk hak korban tindak pidana dalam instrumen hukum nasional 
di antaranya diakomodir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menentukan:  

 
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum 

yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan 
hukum.  

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia, tanpa diskriminasi.  

 
Korban berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk pemulihan fisik dan 

mental akibat tindak pidana. Yang dimaksud korban, termasuk di dalamnya adalah anak. Anak 
mempunyai hak yang dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak 
korban membutuhkan perlindungan khusus berkaitan dengan kemampuan fisik dan kematangan 
berpikir.                                                                                                  

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 ayat (1) menentukan: “Setiap anak berhak untuk 
mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, 
perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau 
pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” Lebih lanjut Pasal 
65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap 
anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, 
penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.  

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah 
(Undang-Undang Perlindungan Anak5, Pasal 1 butir 12). Tujuan perlindungan anak termasuk bagi 

 
5  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
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anak korban diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 3 yang menentukan bahwa 
perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 
tumbuh,  berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam hal anak menjadi korban 
tindak pidana, negara memberikan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh negara. 
Perlindungan khusus terhadap anak dilakukan melalui upaya edukasi, pengawasan, perlindungan, 
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Selain itu dilakukan pula pembinaan, pendampingan, 
konseling, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental, sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana dan upaya lain yang dilakukan untuk 
perlindungan khusus terhadap anak.  

Berkaitan dengan hak korban (dan saksi) diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menentukan: 

(1) Saksi dan Korban berhak:  
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, 

serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau 
telah diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. mendapat penerjemah; 
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. dirahasiakan identitasnya; 
j. mendapat identitas baru; 
k. mendapat tempat kediaman sementara; 
l. mendapat tempat kediaman baru; 
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 
n. mendapat nasihat hukum; 
o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 

berakhir; dan/atau 
p. mendapat pendampingan. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban 
tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. 

 
Hak korban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban lebih berfokus pada hak yang diakomodir selama dalam proses peradilan. Selanjutnya 
Pasal 6 menentukan : 

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, 
Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban 
tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:  
a. bantuan medis; dan 
b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.  

 
Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 
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(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.  
 
Korban juga berhak memperoleh bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan 

psikologis, namun demikian bantuan tersebut didasarkan pada Keputusan LPSK. 
 

b. Kompensasi dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana 

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme 
berhak memperoleh kompensasi. Kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 35 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap korban 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, 
restitusi, dan rehabilitasi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 36 ayat (1) yang 
menentukan “Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak 
mendapatkan kompensasi atau restitusi.” Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Pasal 35A ayat (4) menentukan “Bentuk 
tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan medis; b. 
rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal 
dunia; dan d. kompensasi.” 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bagi korban pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi 
sesuai Pasal 7 yang menentukan “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan 
korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi.” Hal ini menunjukkan bahwa korban tindak pidana lain 
tidak berhak atas kompensasi. 

Gustav Radbruch mengemukakan mengenai tiga nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan. Nilai dasar kegunaan menempatkan hukum dalam kaitan dengan 
konteks sosial yang lebih besar. Dengan demikian, ia merupakan pembuka jalan bagi kajian 
hukum yang juga memperhatikan interaksi hukum dan masyarakatnya.6 Hukum yang dibuat 
sudah seharusnya memberikan nilai keadilan bagi para pihak dan mendatangkan kemanfaatan 
termasuk bagi masyarakat. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, 
bahkan merupakan tujuannya yang terpenting.7 Pembaharuan hukum melalui pembuatan, 
penggantian atau perubahan merupakan bagian usaha negara membuat kebijakan yang lebih baik 
untuk kesejahteraan masyarakatnya. Upaya atau bentuk/ wujud dari pembaharuan menuju 
kualitas yang lebih baik, antara lain dilakukan dengan reformulasi (perumusan kembali)8 
ketentuan dalam perundang-undangan. Demikian pula dengan pembaharuan kebijakan 
kompensasi ditujukan untuk kualitas yang lebih baik dalam hal pemenuhan hak korban dan 
meringankan penderitaan korban. Kompensasi yang diberikan pada tindak pidana tertentu dapat 
menimbulkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana lain yang tidak memperoleh restitusi dari 
pelaku, sebagai contoh korban kekerasan seksual. Penderitaan fisik, mental dan sosial harus 
ditanggung oleh korban termasuk dalam proses sistem peradilan pidana. Meskipun negara 
memberikan bantuan di antaranya bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi, 
apabila pelaku tidak memberikan restitusi dan negara tidak memberikan kompensasi, hal ini 
dapat menghambat upaya pemulihan korban. 

 
6  Satjipto Rahardjo, 2004, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta: Muhammadiyah 

University Press. 
7  Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Kasus Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”)’, 

Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun Ke-44 No.4, Oktober 2014, Halaman 484. 
8  Barda Nawawi Arief, 2012, Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia, (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, 

Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
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Pembaharuan hukum sudah semestinya memberikan nilai keadilan bagi masyarakat. 
Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada 
kebijakan, karena pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari langkah kebijakan atau 
“policy” (yaitu bagian dari politik hukum/ penegakan hukum, politik hukum pidana, politik 
kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula nilai. Oleh 
karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai.9 Menurut 
Mochtar Kusumaatmadja, bahwa suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harus 
berdasarkan keadilan, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tatanan 
hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak 
lagi terjamin.10 

Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm merupakan cita hukum, yang mempunyai fungsi 
konstitutif dan regulatif. Dengan fungsi konstitutif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum 
yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Pancasila menjadi dasar, pedoman bagi 
pembentukan semua peraturan perundang-undangan. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila 
menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil atau tidak adil.11 Hukum 
yang dibuat harus mengandung nilai-nilai Pancasila yaitu nilai yang didasarkan pada sila-sila 
Pancasila, di antaranya nilai keadilan. Selain mengandung nilai, hukum merupakan salah satu 
sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nyoman Serikat Putrajaya, 
undang-undang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai, dan 
fungsi instrumental.12 Undang-undang sebagai wadah mewujudkan nilai yaitu nilai keadilan dan 
juga sebagai instrumen untuk memenuhi hak setiap orang termasuk korban tindak pidana, 
sehingga keadilan dan hak asasi manusia terpenuhi. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan 
dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “Hukum untuk manusia” 
bermakna juga “Hukum untuk Keadilan.” Ini berarti bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas 
hukum.13 

Negara berkewajiban melindungi masyarakatnya melalui pemenuhan hak sebagaimana 
telah dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan 
melalui pemenuhan hak dan ganti kerugian termasuk hak korban tindak pidana untuk 
memperoleh kompensasi apabila pelaku tidak memberikan restitusi. Dengan demikian untuk 
memberikan nilai keadilan, korban tindak pidana lain juga berhak atas kompensasi. Korban 
tindak pidana membutuhkan pemulihan keadaan meskipun tidak seperti keadaan semula, 
terutama dalam hal tindak pidana berat. Korban menanggung penderitaan fisik, mental dan 
sosial, sehingga pemenuhan hak korban sudah seharusnya diakomodir dalam pembaharuan 
hukum termasuk dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana saat ini kurang 
mengakomodir pemenuhan hak  korban, di sisi lain korban (victim) kejahatan/tindak pidana 
tidak dapat langsung mengambil haknya tanpa melalui proses hukum.14 Namun demikian dalam 
masyarakat pemenuhan hak korban dapat dilakukan di luar peradilan pidana, di antaranya 
dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara pidana dengan 
mempertemukan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil, dengan diikuti 
kesepakatan-kesepakatan di antaranya ganti kerugian. Dalam upaya pemenuhan hak korban yang 
tidak memperoleh restitusi oleh pelaku, dapat dilakukan pemberian kompensasi oleh negara 
tanpa dibatasi tindak pidana tertentu. 

 
 

 
9  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, , op. 

cit., halaman 28. 
10  Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup 

berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni. 
11  Kaelan, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Yogyakarta: Paradigma. 
12  Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, Politik Hukum, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  
13  Satjipto Rahardjo,2006, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Jakarta : UKI Press. 
14  Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Jakarta: Sinar Grafika. 
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IV. Penutup 

a. Simpulan 

Kompensasi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana adalah setiap korban tindak 
pidana berhak untuk memperoleh kompensasi apabila pelaku tidak memberikan restitusi, tanpa 
dibatasi dalam hal tindak pidana tertentu.  Kompensasi tersebut dalam upaya mewujudkan nilai 
keadilan bagi korban dan merupakan kewajiban negara melindungi masyarakatnya termasuk 
korban tindak pidana melalui pemenuhan hak yang dijamin oleh konstitusi. 

b. Saran 

Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan kompensasi perlu dilakukan dalam upaya 
pemenuhan hak  korban tindak pidana. Selama ini hak korban  tindak pidana untuk memperoleh 
kompensasi kurang diakomodir oleh negara. Dalam mewujudkan nilai keadilan, korban tindak 
pidana berhak atas kompensasi. 
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