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Ringkasan 
Semakin maraknya suatu tindak kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat berbanding 
lurus dengan semakin maraknya korban yang timbul dari tingkat kejahatan tersebut, 
perbedaan Threatment perlindungan hukum terhadapat pelaku dan korban membuat 
keadilan terasa hampa dan seolah memihak, banyak korban yang masih tidak mendapat 
kepastian hukum terkait kerugian yang dialaminya, masih kurangnya jaminan keamanan 
hukum terkait korban yang melaporkan ataupun yang menjadi saksi pada suatu kejahatan, hal 
ini membuat perlunya kajian kusus dan pembaharuan hukum nasional terkait fakta 
permasalahan yang ada. Selain itu dalam perkembangan dunia viktimologi saat ini terkusus 
pada era revolusi industry 4.0 bukan hanya individu yang mampu mengakibatkan jatuhnya 
korban terhadap seseorang namun pada era ini sangat membuka pintu lebar-lebar terhadap 
badan atau korporasi yang dapat menyebabkan peningkatan korban kejahatan semakin masif, 
sehingga dalam hal ini para penulis juga mencoba mengkaji terkait perlindungan hukum dah 
hak-hak terhadap korban kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban korporasi”terhadap 
korban tersebut dalam prespektif viktimologi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan data yang digunakan adalah 
data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa korporasi berkewajiban untuk 
memberikan ganti rugi, pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, hak bantuan 
hokum, hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi serta hak untuk memperoleh 
perlindungan dari ancaman pelaku. Sementara peran penting viktimologi dalam memberikan 
perlindungan hukum bagi korban kejahatan lebih ditujukan kepada pemidanaan kepada 
pelaku kejahatan dengan seadil-adilnya. 

Kata Kunci:  Korban, Kejahatan, Korporasi 

 

I. Pendahuluan 

Sejak dahulu hingga sekarang orang tidak ada habisnya membicarakan soal kejahatan dan 
sebab-sebab terjadinya kejahatan, mulai dari bentuk yang sederhana sampai kepada bentuk yang 
sistematis dan ilmiah. Langkah-langkah ke arah itu tampak pula dengan adanya anggapan dari 
segolongan orang yang melihat sebab-sebab kejahatan itu tidak terletak pada diri manusia, tapi 
dipengaruhi oleh roh-roh jahat atau dirasuk setan.1”Apapun faktor yang mempengaruhi dari pada 
orang melakukan kejahatan, yang pasti atas perbuatan jahat seseorang sudah pasti akan 
menimbulkan korban. Sebagai korban dari suatu kejahatan, maka tentunya negara harus 
memberikan perhatian mengenai keberadaannya.  

Dalam bentuk lembaga negara, kita sudah punya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK). Keberadaan lembaga ini dalam memberikan perlindungan pada korban kejahatan telah 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

 
1“ M. Arief Amrullah, Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), hal. 15.” 

mailto:gayatridyahsuprobowati@yahoo.com
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Korban. Lebih jauh undang-undang ini memberikan kuasa untuk kepentingan korban pada suatu 
Lembaga yang di bentuk oleh undang-undang yakni LPSK.”” 

Dalam perannya, meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK, 
akan tetapi dalam praktik Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai pihak yang kurang 
mendapat perhatian. Padahal jika kita lihat dalam realitas hukum yang ada, baik antara pelaku 
dan korban memiliki perbedaan dalam hal penanganan dan perlindungan. Bahkan dalam 
pemberian dan penjaminan hak-hak pelaku selalu mengalami hambatan dalam penanganan hak-
haknya. Padahal hak-hak tersebut harus selalu diberikan atau semestinya diterima. Dalam 
konteks terjadinya kejahatan, korban adalah orang yang semestinya diberikan perhatian utama. 
Hal ini dikarenakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan setelah mereka mengalami 
suatu perbuatan jahat pelaku. Bisa saja penderitaan itu akan membuat dirinya trauna yang 
berkepanjangan atau malah lebih parah dari itu.” 

Dalam praktik penegakan hukum seringkali selama ini pihak korban merasa terabaikan 
hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan 
penanganan perkara, tidak menerimakopensasi, restitusi, dan ganti rugi lainya, serta tidak 
terpenuhinya hak-hak yang lain.2” 

Dari itulah, untuk melindungi korban kejahatan, maka muncullah ilmu viktimologi. Ilmu 
ini dalam dunia hukum berawal dari banyaknya perlakuan yang kurang adil terhadap segala hak 
korban kejahatan. Tidak salah kemudian memunculkan rasa keprihatinan terhadap korban 
tersebut, karena tidak mendapatkan perlindungan. Artinya mereka para korban seringkali 
terabaikan. Ilmu viktimologi pada hakikatnya memberikan pemahaman bahwa korban kejahatan 
merupakan hasil perbuatan manusia yang pada diri korban telah mengalami penderitaan mental 
bahkan fisik. ” 

Pada dasarnya Viktimologi akan meneliti topik-topik tentang korban, misalnya tentang 
peranan korban pada saat terjadinya tindak pidana, lalu hubungan antara pelaku dengan korban, 
yang tidak kalah pentingnya adalah rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana.3” 

Dalam pandangan Siswanto, viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang 
sejatinya 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.4”” 

Menurut Dignan (2005), sebagaimana dikutip oleh Newburn (2007), terdapat enam faktor 
yang menyumbang kemunculan viktimologi dan perhatian masyarakat terhadap korban 
kejahatan: Pertama, Sumbangan pikiran Margery Fry, pemikir reformasi penghukuman tahun 
1940-an, bahwa kepentingan korban kejahatan harus diperhatikan. Kedua, Media massa yang 
mempublikasikan penderitaan korban kejahatan. Ketiga, Peningkatan pengakuan adanya 
kelompok-kelompok rentan, pada tahun 1960an. Keempat, Terdapat kasus-kasus menarik secara 
internasional maupun domestik yang menunjukkan penderitaan korban.  Kelima, Meningkatnya 
pengetahuan tentang korban kejahatan melalui survai korban. Keenam, Pengakuan para ahli 
kriminologi, meskipun terlambat, tentang pentingnya mempelajari dan memahami korban 
kejahatan dan menghasilkan disiplin viktimologi.5” 

Lebih jauh pada dasarnya ilmu Viktimologi ini akan memainkan perannya untuk 
memberikan suatu penghormatan akan wajibnya perlindungan kepada hak korban sebagai 
manusia, sebagai bagian dari masyarakat serta tentunya. Dengan demikian dalam negara hukum 
dan untuk tujuan penegakan hukum, ilmu viktimologi jelas sangat berguna untuk terciptanya 
keadilan bagi korban. Korban dan masyarakat dengan sendirinya terwakili oleh negara dengan 

 
2“ Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 2.” 
3“ Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu,  2010), hal. 45.” 
4“ Siswanto Sunarto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 61.” 
5“ Lihat lebih jauh dalam Muhammad Mustofa, Viktimologi Posmodern, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 13 Nomor 

2, November 2017, hal. 57.” 
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penjatuhan pidana terhadap pelaku dan juga perlindungan kepada korban. Dari itulah, ilmu 
viktimologi sangat berguna dalam menjalankan fungsi dan tugas dari aparat hukum.”   

Bagi aparat Kepolisian misalnya, sangat jelas bahwa viktimologi dapat  membantu upaya 
penanggulangan kejahatan. Aparat kepolisian tentu saja akan mudah mengetahui mengapa 
seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan. Dan seperti apa modus operandinya. 
Sementara bagi pihak kejaksaan, viktimologi sangat berguna untuk bahan pertimbangan terkait 
beratnya ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa. Sementara bagi pihak hakim,  
Bagi kehakiman, viktimologi berguna untuk kepentingan korban. Korban dapat berharap kepada 
hakim tentang hukuman bagi pelaku akibat dari sebuah kejahatan yang dilakukan pelaku melalui 
putusan hakim.” 

Akhirnya, dalam perkembangan dunia hukum modern saat ini timbulnya korban bukan 
saja dapat diakibatkan oleh orang perorangan atau individu saja, namun saat ini terkusus pada 
era revolusi industry 4.0 menambah permasalahan kejahatan terhadap korban bertambah 
kompleks, karena perkembangan tersebut sangat jelas membuka ruang begitu luas bagi suatu 
badan ataupun korporasi didalam melakukan kejahatan yang terstruktur sistematis dan massif. 
Sehingga hal ini berarti akan mengakibatkan peningkatan jumlah korban kejahatan. Saat ini 
hampir semua sektor perekonomian dikendalikan oleh korporasi, sehingga saat kendali berada 
dalam suatu korporasi maka peluang untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan sangat 
terbuka luas. Ditambah lagi dengan banyak korban kejahatan korporasi yang tidak dapat 
menuntut segala hak-haknya dikarenakan minimnya suatu perlindungan dari pihak-pihak terkait, 
kemudian juga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan apabila ada kerugian yang 
dialami. 
 

II. Rumusan Masalah 

 Mencermati uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah Bentuk Hak-Hak Korban dalam Suatu Kejahatan 
Korporasi?” Kedua, Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Korporasi dalam 
Perspektif Viktimologi? 
 

III. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan  
metode penelitian hukum normatif. Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan data sekunder dengan melakukan studi terkait data-data yang ada pada 
studi perpustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan-bahan 
hukum tersebut dapat dijumpai dalam bacaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti 
seperti norma-norma, peraturan, rancangan undang-undang, hasil penelitian bahkan juga 
kamus.6 Data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisa untuk menjawab permasalahan yang 
ada dalam penelitian ini. 

 

IV. Pembahasan 

a. Pengertian Viktimologi 

Viktimologi menjelaskan dan memberikan suatu pemahaman terkait segala permasalahan 
korban kejahatan yang ada, viktimologi juga memiliki peran dan fungsi sebagai pemikiran yang 
kritis dan komprehensif terhadap segala penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh individu. 
Segala penderitaan dan kesengsaraan yang di alami oleh korban yang memiliki dampak jangka 
panjang maupun jangka pendek hal ini dapat berupa kerugian mental, fisik, moral, ekonomi dan 

 
6“ Soerjono Soelanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hal. 52.” 
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juga sosial. Dunia Viktimologi juga mengkaji mengenai victimisasi yang akibatnya tidak langsung 
misalnya, pencemaran, penguapan, serta polusi lingkungan yang dilakukan oleh suatu korporasi.” 

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti 
ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban 
penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah 
manusia sebagai suatu kenyataan sosial.7” 

Menurut J.E.Sahetapy pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas 
permasalahan korban dalam segala aspek.8“ 

Sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan 
mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan 
penghidupannya. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari 
suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu 
kenyataan sosial.9” “ 

Berbicara mengenai viktimologi maka kita akan berbicara terkait korban (Victim). menurut 
Muladi korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah 
menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan 
subtansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum 
pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.10” 

Korban tindak pidana/kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang 
lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.11”” 

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan 
penangansecara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam 
kehidupan masyarakat pada umunya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk 
menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk 
memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa 
berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.12”” 

Semakin berkembangnya kejahatan dengan berbagai modus dan bentuknya, maka akan 
semakin menambah deretan panjang para korban dari semua jenis umur dan jenis kelamin 
manusia. Kejahatan tidak mengenal umur, jenis kelamin, tempat dan waktu. Yang pasti kejahatan 
akan menimbulkan korban. 

Korban merupakan siapa saja yang telah mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang 
mengancam dari suatu perbuatan dari orang lain, bukan hanya perbuatan kriminal namun juga 
suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman seperti tindak pidana ringan, kejahatan 
ekonomi, serta ketidak terpenuhinya suatu tanggung jawab dalam pekerjaan, atau juga dari 
sebuah insiden dalam suatu pekerjaan, rumah, serta kecelakaan lalu lintas. Penderitan korban 
dapat juga disebabkan oleh seseorang13.”  

Dari penjabaran tersebut di atas dapat kita katakan bahwa korban dalam suatu kejahatan 
bukan hanya saja perseorangan namun dapat pula kelompok ataupun golongan tertentu. Suatu 
badan hukum-pun dapat menjadi korban suatu kejahatan. Dalam hal viktimisasi korban tidak 
selalu dapat teridentifikasi pada waktu atau saat itu juga, saat setelah suatu kejahatan terjadi, 
namun dalam realitasnya terkadang banyak korban yang baru menyadari bahwa dirinya 
merupakan korban suatu kejahatan setelah dalam rentan waktu tertentu, misalnya dalam bentuk 
kejahatan penipuan yang dialami konsumen saat membeli suatu produk ternyata setelah barang 

 
7“ Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 43.” 
8“ J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, (Bandung: Eresco, 1995), hal.158.” 
9  Rena Yulia, Op cit, hal. 43. 
10“ Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung: 

Refika Aditama; 2005), hal. 108.” 
11“ Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 75.” 
12“ Ario Ponco Wiguno, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, Jurnal Ilmu 

Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume 1, Tahun 2013, hal. 2.” 
13  Ibid. 



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Korporasi Dalam Prespektif Viktimologi 109 
Oksidelfa Yanto, Yoyon M. Darusman & Heriyanto Saputra 

1014 
 

2020 @APVI_Press 

tersebut dipakai barang tersebut adalah barang palsu. Dalam konteks ini korban baru dapat 
mengetahui bahwa mereka adalah korban penipuan saat setelah mereka menggunakan produk 
tersebut, sehingga suatu korban kejahatan dapat bervariasi dalam setiap penanganannya karena 
kejahatan tersebut tidak terjadi dalam dimensi waktu dan tempat yang sama.” 

Dengan demikian, maka bicara viktimologi kita bicara mengenai korban, dalam hal ini 
adalah korban kejahatan. Hal ini dikarenakan Viktimologi menelaah mengenai korban, 
bagaimana peranan korban atas suatu kejahatan dan juga bagaimana hubungan antara pelaku 
dengan korban. 

 

b. Pengertian Korporasi 

Bicara tentang korporasi, maka dalam kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), 
korporasi adalah badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan 
sebagai satu perusahaan besar, kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa 
badan hukum maupun bukan badan hukum.14” 

Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikemukakan bahwa: “Korporasi adalah 
kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun 
bukan badan hukum.15””” 

Pengertian korporasi atau corporation atau perseroan secara definisi umum adalah suatu 
kumpulan orang-orang yang mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan. 
Korporasi dalam sistem hukum Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum. Di Indonesia, korporasi dipisahkan dengan organ perseroan, sehingga perseroan tidak 
perlu harus bertanggung jawab atas gugatan atau tuntutan pidana yang ditujukan kepada 
direksinya yang telah melakukan perbuatan yang telah merugikan pihak lain.16” 

Definis yang lazim dari korporasi adalah sekelompok individu yang oleh hukum 
diperlakukan sebagai satu kesatuan, yakni sebagai pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban 
yang berbeda dari hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya. Korporasi di 
pandang sebagai pribadi karena peraturan hukum menetapkan hak dan kewajiban tertentu 
menyangkut kepentingan anggota korporasi tetapi bukan merupakan hak dan kewajiban dari 
para anggota, dan karena itu ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban dari korporasi itu sendiri. Hak 
dan kewajiban itu diciptakan terutama oleh tindakan dari para organ korporasi.17” 

Korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan 
tanggungjawab layaknya manusia.18 Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi 
kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.19”Dalam 
perkembangannya saat ini, korporasi ternyata bukan hanya melakukan kegiatan yang ditujukan 
untuk mencapai suatu tujuannya saja, akan tetapi juga dalam kasus tertentu korporasi telah 
banyak yang melakukan tindak kejahatan. Karakteristik suatu kejahatan korporasi berbeda 
dengan kejahatan konvensional lainnya.”  

Telah menjadi suatu realitas kehidupan bahwasannya saat ini korporasi memegang 
peranan yang cukup penting dalam kehidupan di era globalisasi,  terkusus pada era revolusi 
industri 4.0 saat ini, hal ini akan semakin membuka pintu lebar-lebar kepada korporasi untuk 

 
14“ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 

hal. 384.”   
15“ Kristian, Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hal. 53. “  
16” Romli Atmasasmitadan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2016), hal. 120.” 
17” Hans Kelsen,  Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung:  General Theory Law and State, 2016), hal. 140-141.” 
18“ Sahuri Lasmadi,  Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Persfektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Disertasi 

Doktor Pascasarjana Universitas (Surabaya: Airlangga, 2003), hal. 18.”   
19  Ibid.   
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melakukan tindak kejahatan yang menimbulkan korban dalam jumlah yang tidak sedikit, 
sehingga sangat diperlukan suatu langkah imperatif untuk melindungi. Perlindungan tersebut 
misalnya dapat dilakukan dengan menfungsikan hukum yang berlaku seefektif mungkin bagi 
pelaku kejahatan korporasi.” 

Efektifitas hukum akan sangat ditentukan oleh lima faktor diantaranya adalah adanya 
penegak hukum yang betul-betulk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana digariskan 
oleh hukum yang berlaku.20” 

Kejahatan korporasi akan cukup sulit diketahui, hal ini berarti akan menimbulkan suatu 
kesulitan untuk mengetahui apakah benar telah terdapat suatu kejahatan yang dilakukan oleh 
korporasi atau tidak. Kejahatan korporasi cukup sulit untuk mendeteksi kejahatan yang 
dilakukannya karena banyak korban yang tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya dengan 
berbagai pertimbangan. 

 

c. Hak-Hak Korban dalam Suatu Kejahatan Korporasi 

Setiap kejahatan yang terjadi sudah pasti menimbulkan korban, termasuk kejahatan 
dibidang korporasi. Bahkan kejahatan korporasi dapat menimbulkan korban dan akibat yang 
lebih luas. Meski demikian belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggung 
jawaban dari korporasi terhadap korban-korban21 yang ditimbulkan.”  

Menurut Jimmy Tawalujan pertanggung jawaban korporasi belum diatur di Kitab Undang-
undang Hukum Pidana karena belum diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP 
hingga saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.22 
KUHP hanya sebatas mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap individunya, bukan 
kepada korporasi.” 

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang 
krusial. Setelah merasakan pengalaman sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami 
viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. 
Penolakan tersebut terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara, 
sehingga keterlibatan korban lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-
haknya dinilai akan membebani jalannya sistem yang ada. Selain itu juga dianggap akan 
berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum.23” 

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana 
biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban.Akibatnya 
sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai 
dengan nilai keadilan korban.Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana 
diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan 
korban tindak pidana.24”  

Memberikan suatu definisi terhadap korban bukanlah suatu perkara yang mudah, karena 
pengertian korban dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pengertian korban tidak hanya 
berkaitan dengan korban kejahatan saja tetapi juga meliputi korban yang lain. Kaitannya dengan 
kejahatan korporasi maka korban kejahatan korporasi dalam kondisi tertentu tidak menyadari 
ataupun merasa bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan, misalkan kejahatan penipuan 
yang dampak kejahatannya tidak seketika itu juga dapat langsung dirasakan oleh korban.    

 
20“ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal. 62-63.”  
21“ Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau 

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan 
lainnya. Lebih jauh lihat Abdusalam, Victimology, (Jakarta: PTIK, 2010), hal. 5.” 

22“ JimmyTawalujan, “Pertanggung jawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan,” Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, No. 3, Juli-
September 2012, hal. 7.” 

23“ Syapri Chan, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 
Tahun 2016, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hal. 72.” 

24  Ibid. 
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Kaitannya dengan hak korban dalam kejahatan korporasi, maka Viktimologi sangat berperan 
dalam hal penghormatan hak-hak korban. Sejatinya, viktimologi memberikan penghormatan atas 
hak asasi korban sebagai manusia yang ada dalam suatu masyarakat dan negara.” 

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas 
keadilan dan hak atas reparasi atau pemulihan yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe 
pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.25 
Dalam Deklarasi Wina, kongres PBB ke-10/2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3), antara lain 
dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya 
diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (restorative justice).” 

Berbicara mengenai hak korban dalam suatu kejahatan yang dilakukan suatu korporasi 
dapat kita temui dalam Pasal 20 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan 
perkara tindak pidana oleh korporasi, yang berbunyi kerugian yang dialami oleh korban akibat 
tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme 
restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. 
Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 32 Perma Nomor 13 Tahun 2016 yaitu; Korporasi yang 
dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal 
pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada korporasi, 
korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum 
tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Dalam hal terdapat alasan kuat, 
jangka waktu sebagaimana tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Jika 
terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana 
dimaksud maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang 
pengganti, ganti rugi dan restitusi.” 

Di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 telah memberi penambahan 
penerapan hak-hak apa saja yang semestinya diterima oleh korban, diantaranya yaitu 
kompensasi, penghormatan dan pengakuan dalam hal segala proses hukum yang berlaku tanpa 
ada perbedaan antara pelaku kejahatan, selain itu korban juga berhak untuk mendapatkan 
informasi dan penjelasan dan kelanjutan segala proses terkait permasalahan yang sedang 
dihadapainya, kemudian korban juga berhak disediakan pendampingan yang sebaik-baiknya 
dalam penanganan hukum yang dialaminya dalam setiap tahap proses hukum yang berlangsung, 
kemudian korban juga berhak mendapatkan perlindungan privasi dan perlindungan diri dari 
segala kemungkinan hal yang dapat terjadi dalam proses hukum yang dijalani korban baik itu 
sebagai saksi maupun sebagai pelapor, dan koban juga berhak mendapatkan akses dalam setiap 
proses tahap mencari keadilan baik itu dalam proses penyelidikan, pemeriksaaan dan 
penuntutan.” 

Berdasarkan uraian diatas, maka hak korban kejahatan atau tindak pidana terutama dalam 
terjadinya kejahatan bidang korporasi adalah diantaranya dengan pemberian restitusi, 
kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Disamping itu juga kerugian yang diderita 
oleh korban kejahatan korporasi dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban 
tindak pidana. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan korporasi 
sangat jelas terlihat berfungsinya hukum dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan 
hukum yang sesungguhnya yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Disamping itu 
juga terdapat hak-hak yang lain seperti, hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya; 
hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara. Disamping 
itu ada hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan 
yang menimpa korban; hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi seperti merahasiakan 
nomor telepon atau identitas korban lainnya, hak untuk memperoleh pembinaandan rehabilitasi 
dan juga hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku. 

 

 
25“ Theo Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban, (Jakarta: Elsam, 2002), hal. xv.” 
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d. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi dalam Perspektif 
Viktimologi 

Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa secara terminology viktimologi merupakan  
studi yang pada hakikatnya mempelajari tentang korban, peranan korban atas terjadinya tindak 
pidana, hubungan pelaku dengan korban, keamanan korban, bagaimana peran korban dalam 
peradilan, dan tentu saja bagaimana memberikan perlindungan kepada korban kejahatan dalam 
kehidupan sosial masyarakat.”  

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja 
penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu 
untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan 
pelaku kejahatan itu sendiri.26” 

Memberikan perlindungan terhadap korban dari segala macam bentuk kejahatan tidaklah 
mudah begitu juga perlindungan terhadap kejahatan yang dilakukan suatu korporasi, hal ini 
diakibatkan begitu sulitnya untuk melanjutkan dalam proses tahapan hukum yang ada. Disinilah 
integritas aparat hukum di uji di dalam menjalani sumpah jabatannya yaitu menegakan keadilan 
yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu.” 

Banyak hal yang dapat dilakukan guna memperkuat dan melindungi korban kejahatan. 
Sudah seharusnya korban kejahatan diberikan perlindungan hukum yang lebih dan seimbang 
dengan pelaku kejahatan, yaitu dengan memberikan pendampingan dalam bidang hukum. Selain 
itu dari sisi legislasi juga harus diberikan perhatian kusus terlebih dalam pembuatan perumusan 
undang-undang di parlemen yang seharusnya menambahkan porsi lebih dalam perlindungan 
hukum (legal protection) berupa legal standing dalam perlindungan hukum terhadap korban. 
Selain itu perlu adanya suatu program guna untuk meningkatan kesadaran terhadap para 
penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, serta lembaga permasyarakatan 
terhadap perhatian mereka kepada semua korban kejahatan. Selain itu harus adanya penguatan 
dalam kerjasama international dalam perlindungan terhadap korban dan saksi.”  

Aturan dasar ataupun norma dasar negara kita telah menjamin bahwasannya harus ada 
keadilan, kesetaraan, dan kesamaan hukum terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali, hal 
ini yang biasa kita sebut dengan asas “Equality before the law”.  

Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa segala warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti dalam setiap tahap 
perlakukan, tindakan dan proses terhadap pelaku maupun korban haruslah setara, sama dan adil 
serta tidak berat sebelah, yang mana adil itu sendiri menurut Aristoteles berarti memberikan 
sesuatu terhadap seseorang dengan sama rata atau sama banyaknya, dan jika tidak memberikan 
maka iapun harus sama, bahkan Socrates menjabarkan keadilan langsung kepada negara, yang 
menurutnya keadilan itu adalah jika pemerintah telah mampu berlaku adil terhadap rakyatnya. 
Termasuk juga korban kejahatan.”” 

Korban kejahatan harus diberikan perlakuan yang adil. Karena jika diperhatikan, sejak awal 
lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah pelaku. Padahal dari 
suatu kejahatan korban adalah pihak yang paling besar kerugiannya. Namun sedikit sekali hukum 
ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korban serta perlindungan 
korban.27” 

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil, 
bahkan cenderung terlupakan, karena korban dalam peradilan hanya diwakili oleh jaksa penuntut 
umum. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tidak adanya perlindungan 
hukum bagi korban secara memadai dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa 
keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Kedudukan korban dalam sistem peradila 

 
26“ Yoslan K. Koni, Marten Bunga, Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan, Jurnal Al-

Himayah, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, hal.  245.” 
27“ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: LKUI, 1994), hal. 81.” 
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pidana seakan-akan terlupakan setelah pelaku kejahatan mendapatkan hukumannya. Korban 
tidak mendapat rehabilitasi atau pemulihan, terutama dari aspek material, dalam arti harta benda 
yang mungkin hilang akibat tindak pidana orang lain tidak mendapatkan kompensasi apapun 
setelah pelaku kejahatan mendapatkan hukumannya.28” 

Dalam hal perlindungan korban kejahatan seharusnya mengedepankan rasa keadilan yang 
memberikan hak-hak serta perlindungan terhadap korban, juga kepastian hukum dan 
kemanfaatan hukum. Hal ini harus dikedepankan agar tujuan hukum tercapai dalam 
penananganan perlindungan terhadap korban. Nantinya peran korban dalam suatu proses 
kejahatan pidana memiliki arti yang sangat berarti dalam proses penyidikan dan persidangan 
dengan memberi kesaksian dimuka pengadilan untuk mengungkap suatu kejahatan yang sedang 
dalam proses pemeriksaan. Korban harus dilindungi hak-haknya, bisa dengan memintakan 
pertanggungjawaban kepada pelaku. Artinya dalam hal terjadinya kejahatan, pelaku harus 
dimintakan pertanggungjawaban, sehingga hak korban terlindungi.”  

Menurut E. Sefullah Wiradipradja, tentang masalah prinsip tanggungjawab mutlak 
menyatakan: prinsip tanggung-jawab mutlak (no-fault liability or liability without fault) didalam 
kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan absolute liability atau strict liability. Dengan 
prinsip tanggung-jawab mutlak dimaksudkan tanggungjawab tanpa keharusan untuk 
membuktikan adanya kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang 
memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada 
kenyataannya ada atau tidak.29” 

Korporasi benar-benar harus bertanggungjawab dalam segala perbuatan kejahatan yang 
dilakukannya yang menimbulkan korban, korporasi haruslah bertanggungjawab secara langsung 
selama suatu perbuatan itu dilakukan oleh jajaran manajemen maupun pengurus serta segala hal 
yang dalam tugasnya mengatasnamakan korporasi tersebut.” 

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mengisaratkan bahwa ada perlindungan secara 
abstrak atau tidak langsung yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai kebijakan formulatif 
kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim 
dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti 
kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau 
perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian 
adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan 
individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban 
kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifatnya imperative.30”  

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan korban kejahatan juga dapat dilihat. 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan yang hakikatnya mempelajari suatu viktimisasi 
(kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu keadaan sosial dalam 
masyarakat. Permasalahan manusia yang menyangkut kriminal menimbulkan korban bagi pihak 
lain.”   

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya 
tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan 
korban dalam sistem peradilan pidana.31”” 

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) 
menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungandengan 

 
28“ Vivi Ariyanti, Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana 

Islam, Al-ManāHij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. Xiii No. 1, Juni 2019.” 
29  Dwidja Priyatno, Op.cit, hal. 107-108. 
30“ Lilik Mulyadi, “Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana 

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Nomor 1 Volume 1, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 
hal. 7.”  

31  Suryono Ekotama dan Harum Pudjianto, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, 
Kriminologi Dan Hukum Pidana, (Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000), hal. 174. 
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masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban 
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.32” 

Viktimologi juga memberikan pengertian yang baik tentang korban kejahatan sebagai hasil 
perbuatan manusia yang memberikan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Viktimologi mencoba 
memberi pemahaman mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban 
kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan 
tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih tanggung jawab.33” 

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan 
masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya untuk menjadikan masyarakat 
tidak menjadi korban dalam arti luas, hal ini untuk mengedepankan hak asasi manusia maupun 
sisi penderitaan manusia. Viktimologi memberikan pemahaman lebih baik untuk melakukan 
perlindungan terhadap korban.34 Dalam suatu penyelesaian perkara pidana di dalamnya banyak 
ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik 
perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai 
alat bukti yang memberi keterangan,35 yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi 
korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.36” 

Peran penting viktimologi dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan 
lebih ditujukan kepada pemidanaan kepada pelaku kejahatan. Selama ini jika kita lihat, masalah 
keadilan dan hak asasi kurang diperhatikan dalam penegakan hukum pidana berkaitan dengan 
perlindungan hukum terhadap korban. Padahal ada hak-hak korban yang harus dilindungi yaitu 
dengan menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi pelaku kejahatan. Dari itulah, peran viktimologi 
akan membuat pemidanaan terhadap pelaku secara lebih proposional dan 
dipertanggungjawabkan. Sebab dalam hal terjadinya kejahatan, peran korban jelas tidak bisa 
dianggap tidak ada atau disepelekan. Justru hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan 
peran korban. Sehingga hakim dapat memutus suatu perkara pidana dengan seadil-adilnya. 
 

V. Penutup 

a. Simpulan 

Pertama, korban kejahatan korporasi berhak mendapatkan ganti rugi melalui mekanisme 
yang ditentukan, berhak juga mendapatkan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan 
hukum. Sementara itu peran penting viktimologi dalam memberikan perlindungan hukum bagi 
korban kejahatan lebih ditujukan kepada pemidanaan kepada pelaku kejahatan dengan seadil-
adilnya.  

Kedua, dalam hal perlindungan hukum, maka terhadap korban kejahatan terkhusus korban 
kejahatan korprorasi masihlah sangat kurang. Kedepan haruslah mendapatkan perhatian yang 
sangat intens dari semua elemen pemerintahan yang ada. Pemerintah mempunyai tanggung 
jawab yang begitu besar untuk memberikan perlindungan serta segala pemulihan hukum yang 
dialami oleh korban kejahatan. Pemerintah sebagai penyelengara dan penggerak roda 
pemerintahan sudah sepatutnya mengambil langkah-langah yang represif terhadap perlindungan 
serta hak-hak korban.” 

 
32  Ibid., hal. 176. 
33  Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 44. 
34“ Maya Indah. S ,  Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi. (Jakarta: Kencana Pranamedia 

Group, 2014), hal. 18-19.” 
35“ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989), hal. 94.   
36  Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: 

Ghalia Press, 2004), hal. 47.   
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b. Saran 

Pertama, Perlu melakukan pembaharuan hukum secara menyeluruh dimasa yang akan 
datang baik hukum materil (KUHP) maupun hukum acaranya (KUHAP) agar ada kepastian 
hukum yang benar-benar pasti bagi perlindungan hukum terhadap Korban.”  

“Kedua, Dalam bidang peradilan perlu melakukan tindakan-tindakan yang memberikan 
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan, antara lain dengan berani dan 
tegas dalam pelaksanaan putusan tentang hak-hak korban dengan memberikan putusan yang 
sifatnya imperative order yaitu perintah yang tegas untuk dilaksanakan jika tidak dilaksanakan 
maka akan dikenakan sanksi hukum yang tegas.”  

Ketiga, Pemerintah perlu membentuk suatau lembaga yang banar-benar terintegrasi dan 
khusus melayani korban tindak pidana kejahatan terkusus kejahatan yang dilakukan oleh suatu 
korporasi sebagai upaya pemenuhan terhadap segala hak-hak serta perlindungan hukum bagi 
korban,  segala hak perlindungan hukum maupun hak-hak lainnya yang memang semestinya 
harus diterima oleh korban kejahatan semua itu difasilitasi oleh negara. 
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