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Ringkasan 
Korban kejahatan tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) jenis korban, 
yaitu : 1) korban langsung (Negara) dan, 2) korban tidak langsung (masyarakat/rakyat). 
Masyarakat/rakyat disebut korban tidak langsung karena adanya kerugian keuangan Negara 
atau perekonomian Negara akibat tindak pidana korupsi secara tidak langsung akan 
merugikan kepentingan masyarakat/kepentingan rakyat, yaitu berupa kerugian seperti 
terhambatnya hak untuk hidup secara layak dan sejahtera sebagaimana tujuan dari 
dibentuknya Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 
Namun kedudukan korban dan perlindungan korban dalam tindak pidana korupsi sepertinya 
luput dari perhatian pemerintah atau Negara atau penegak hukum. Oleh karena itu korban 
kejahatan tindak pidana perlu mendapatkan perhatian yang serius. Permasalahan yang perlu 
dibahas adalah bagaimana perlindungan korban kejahatan tidak langsung dalam tindak 
pidana korupsi. Jawaban atas permasalahan tersebut yaitu korban kejahatan akibat tindak 
korupsi khususnya yang merupakan korban tidak langsung (masyarakat/rakyat), perlu 
diberikan perlindungan hukum yaitu berupa perlindungan yang bersifat preventif dan 
perlindungan yang bersifat represif. 

Kata Kunci: Perlindungan Korban, Kejahatan, Korupsi 

 

I. Pendahuluan 

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah 

membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Istilah korupsi selalu 

berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, dan cara penanggulangannya juga 

berkembang. 1 Pengertian korupsi berasal dari kata Latin ”corruptio” atau ”corruptus”, kemudian 

muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis ”corruption”, dalam bahasa Belanda ”corruptie”, dan 

selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan ”korupsi”. Korupsi secara harafiah berarti 

jahat atau busuk. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan 

buruk, busuk, jahat, atau rusak, menyimpang dari kesucian. 2  

Korupsi dapat didefinisikan pula sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan (Abouse of 

Power) oleh pejabat negara yang mendapatkan amanah dari rakyat untuk mengelola kekuasaan 

demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Objek korupsi politik dan administrasi. Seorang 

pejabat yang menggunakan kewenangan administratif dan atau politik secara melawan hukum 

 
1  Martiman Projomahidjojo, 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999), 

Mandar Maju, Bandung. hlm. 7. 
2  Darwan Prins, 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 1. 
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untuk keuntungan pribadi atau orang lain dapat dikategorikan tindakan korupsi. 3 Pengertian 

tindak pidana korupsi dikemukakan oleh Baharuddin Lopa, yaitu tindak pidana penyuapan dan 

perbuatan melawan hukum yang merugikan negara atau dapat merugikan keuangan atau 

perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat. 4  

Dalam tindak pidana korupsi tentu di samping terdapat pelaku tindak pidana juga terdapat 

korban tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan korban tindak pidana korupsi, maka korban 

tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) jenis korban, yaitu : 1) korban 

langsung (Negara) dan, 2) korban tidak langsung (masyarakat/rakyat). Masyarakat/rakyat disebut 

korban tidak langsung karena adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara 

akibat tindak pidana korupsi secara tidak langsung akan merugikan kepentingan 

masyarakat/kepentingan rakyat, yaitu berupa kerugian seperti terhambatnya hak untuk hidup 

secara layak dan sejahtera sebagaimana tujuan dari dibentuknya Negara Republik Indonesia yaitu 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun kedudukan korban dan perlindungan korban 

dalam tindak pidana korupsi sepertinya luput dari perhatian pemerintah atau Negara atau 

penegak hukum. Oleh karena itu korban kejahatan tindak pidana perlu mendapatkan perhatian 

yang serius dalam memperoleh perlindungan hukum 

 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas, masalah yang dikaji dalam artikel ini 

adalah Bagaimana perlindungan korban kejahatan tidak langsung dalam tindak pidana korupsi ? 

III. Pembahasan 

Pengertian korban menurut Iswanto merupakan akibat perbuatan disengaja maupun 

kelalaian, kemauan sukarela atau dipaksa atau ditipu, bencana alam atau sengaja benar-benar 

bersifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moril serta sifat ketidakadilan.5 Arif Gosita 

mendefinisikan korban, yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

tindakan lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentang 

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.6 

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban) 

 
3  Ikhwab Fahrojih, dkk, 2005. Mengerti dan Melawan Korupsi, Yappika dan Malang Corruption Watch (MCW), Jakarta, 

hlm. 8 
4  Baharuddin Lopa, 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Kipas Putih Aksara, Jakarta. hlm. 4 
5  Iswanto, 1995. Restritusi Sebagai Syarat Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan, Disertasi 

UGM, Yogyakarta, hlm. 212 
6  Arif Gosita, 1983. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Persindo, Jakarta. hlm. 41 
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Dalam hubungannya dangan pokok masalah dalam artikel ini maka yang dimaksud korban 

adalah korban yang secara tidak langsung mengalami penderitaan kerugian ekonomi akibat 

tindak pidana korupsi. Korban dalam hal ini adalah masyarakat/rakyat yang menderita kesulitan 

hidup secara ekonomi akibat dikorupsinya keuangan negara oleh para koruptor di mana uang 

yang dikorupsi tersebut sebenarnya untuk membiayai program pembangunan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana 

korupsi yang demikian ini, tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Untuk 

membahas perlindungan hukum korban kejahatan korupsi ini maka perlu dipahami lebih dulu 

apa itu makna perlindungan hukum. 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asas manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan 

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum 

dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan 

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah 

dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.7 

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi 

rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang 

lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta 

menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan 

keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai 

dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 

Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka 

secara tidak langsung pula hukum akan mnemberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum 

atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. 

Berkaitan dengan pengertian penegakan hukum ini Philipus M. Hardjon mengemukakan 

bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum 

dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi 

suatu hal dari hal lainnya. Dalam hal ini terdapat dua sarana perlidungan hukum yaitu: 

a. Sarana perlindungan hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini subjek 

hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum memiliki arti yang sangat 

besar bagi tindak pemerintahan, yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 

 
7  Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55 
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dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat 

hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi. 

b. Sarana perlindungan hukum Represif, perlindungan hukum represif ini bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan 

umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan 

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. 8 

Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum korban kejahatan, menurut Barda 

Nawawi Arief dapat dilihat dari dua makna, yaitu: 9 

a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak 

pidana, yang berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang. 

b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum 

atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk 

santunan dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan 

batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, 

jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya. 

Sermentara itu Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat 

karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya 

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum 

adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi 

untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum 

harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala 

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan 

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 10 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 

dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum 

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun. 11 

 
8  Philipus M. Hardjon, 1988. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25 
9  Barda Nawawi Arief, 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 

Kejahatan. Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 61-62 
10  Satjipto Rahardjo, 2000, Op. cit., hlm. 53 
11  Ibid., , hlm. 74 
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Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung dari 

tindak pidana korupsi yaitu masyarakat, maka perlindungan hukum yang sebaiknya diberikan 

kepada masyarakat korban korupsi adalah berupa perlindungan hukum baik perlindungan 

hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif, 

maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya dalam kebijakan pembuatan undang-undang anti 

korupsi masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

materi-materi peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah terjadinya korupsi. 

Seperti pembuatan undang-undang tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. 

Sedangkan perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan proses 

peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka masyarakat sebaiknya diberikan hak 

dan kewengangan misalnya untuk melakukan gugatan/tuntutan ganti rugi kepada pelaku tindak 

pidana korupsi secara class action bersama-sama dengan proses persidangan tindak pidana 

korupsi yang sedang disidangkan. Dalam hal ini masyarakat termasuk diberikan kewenangan 

untuk melakukan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi. 

Diberikannya perlindungan hukum kepada masyarakat korban tindak pidana korupsi, baik 

perlindungan hukum secara preventif maupun represif dimakudkan pula untuk mengoptimalkan 

penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang bersifat extra ordinary 

crime. 

 

 

IV. Penutup 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diajukan simpulan dan saran 

sebagai berikut: Perlindungan hukum masyarakat sebagai korban kejahatan tidak langsung dalam 

tindak pidana korupsi yaitu berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 

represif. Oleh karena itu, negara seharusnya segera membentuk regulasi yang mengatur 

perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif kepada masyarakat korban 

kejahatan korupsi. 
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