
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara doktrinal permasalahan pokok yang menjadi objek kajian hukum 

pidana meliputi tindak pidana (criminal act), kesalahan/pertanggungjawaban 

pidana (criminal responsibility/criminal liability), pidana dan masalah korban. 

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana yang disebut pertama merupakan 

permasalahan pokok yang sudah lazim dikaji dalam hukum pidana, sedangkan 

permasalahan pokok yang disebut terakhir merupakan hal baru sebagai objek 

kajian hukum pidana dan mendapat perhatian lebih dewasa ini.
1
 

Sejalan dengan apa yang dikemukanan Tongat
2
, dijelaskan lebih lanjut 

alasan memasukkan masalah korban sebagai permasalahan pokok dalam hukum 

pidana dilatarbelakangi pemikiran pertama: asumsi bahwa hak korban (tindak 

pidana) sudah diambil alih oleh Negara dalam memberikan reaksi atas terjadinya 

tindak pidana harus dipahami, bahwa dengan pengambilalihan itu tidak berarti 

korban tidak mempunyai hak struktural sama sekali dalam system peradilan 

pidana. Hak korban sepanjang tidak menyangkut hak untuk melakukan 

pembalasan (kepada pelaku) tetap harus diakui. Hak korban berkaitan dengan 

“penyelesaian” perkara, hak korban atas restitusi dan kompensasi, dan hak-hak 

                                                             
1 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, 

Malang, 2009, Hal. 3 
2Ibid Hal. 3-6 
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struktural yang lain dalam sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai 

bentuk perlakuan yang sama bagi setiap orang dimuka hukum (equality before the 

law) sebagai prinsip dasar yang diakui dan dijunjung tinggi dalam Negara hukum. 

Kedua, Studi-studi hukum pidana yang orientasinya hanya diarahkan pada 

tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana telah menghasilkan 

“kontruksi” pikir yang “bias” dalam memahami hukum pidana. Bias pemahaman 

ini akan membawa konsekwensi secara praktis, dimana para ahli hukum termasuk 

para penegak hukum (pidana) selalu mengesampingkan “kepentingan” korban 

dalam setiap menyelesaikan perkara pidana. Pemahaman demikian mempunyai 

implikasi terhadap frame berfikir bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku 

(tindak pidana) akan digeneralisasikan sebagai retribusi yang adil oleh korban. 

Korban selalu dianggap telah memperoleh keadilan dengan telah dipidananya 

pelaku. 

Ketiga, arah setudi hukum pidana yang hanya berorientasi pada tiga 

persoalan pokok seperti disebut di atas, membawa implikasi terabaikannya 

masalah korban dalam perspektif hukum pidana, baik secara teoritis maupun 

secara praktis. Secara teoritis, terabaikannya masalah korban dalam kajian hukum 

pidana membawa implikasi serius terhadap teori-teori dalam hukum pidana. Teori 

tentang alasan-alasan penghapus pidana misalnya, tak satupun yang memberi 

ruang pada korban. Oleh karenanya tidak ada saatupun teori tentang alasan 
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penghapus pidana yang menawarkan “permaafan” korban sebagai alasan 

penghapus pidana. Padahal alasan demikian merupakan hal yang sangat realistis 

dan jauh lebih menjanjikan dalam perspektif kebijakan kriminal. Secara 

konseptual, tidak pernah diperkenalkan (?) adanya alasan penghapusan pidana 

dari korban, misalnya karena adanya pemberian maaf dari korban dan keluarga. 

Padahal pendekatan terhadap korban dalam penyelesaian perkara pidana 

seringkali menjadi alternative yang memuaskan baik bagi si pelaku sendiri dan 

terlebih lagi bagi kepentingan korban. 

Keempat, secara etis hukum pidana juga tidak boleh digunakan untuk 

memidana perbuatan yang tidak jelas “korban” atau kerugiannya. Selain itu etika 

penggunaan hukum pidana juga mengharuskan adanya “perhatian” pada korban 

kejahatan. Bertolak dari etika yang demikian, maka timbulnya korban merupakan 

dasar legitimasi untuk dapat digunakannya hukum pidana (sebagai sarana politik 

kriminal). Oleh karenanya, menjadi demikian ironis apabila kajian-kajian hukum 

pidana tidak memberikan ruang yang cukup terhadap kajian tentang “korban”. 

Dengan etika yang demikian, kajian tentang “korban” dalam hukum pidana 

menjadi sebuah keharusan. 

Kelima, dinegara-negara Anglo-saxon kajian tentang “kejahatan” dalam 

hukum pidana meliputi juga kajian-kajian tentang korban. Di Negara-negara ini 

kajian tentang kejahatan yang didalamnya juga termasuk kajian tentang korban 

menjadi bidang garap ilmu tentang kejahatan yang disebut “criminal science”. 
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Belajar dari Negara-negara Anglo-saxon seperti dikemukakan di atas, tidak keliru 

kiranya apabila kajian dalam hukum pidana Indonesia juga meliputi kajian 

tentang persoalan-persoalan korban. 

Selanjutnya masalah perlindungan “korban” kejahatan dan “saksi” juga 

mendapatkan perhatian dunia internasional, tepatnya Kongres PBB VII Tahun 

1985 tentang “The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders”, di 

Milan, 26 Agustus – 6 September 1985. Dalam Kongres PBB VII Tahun 1985 

tersebut pada bagian “The Victim in the Criminal Justice System” dijelaskan 

bahwa “It was stressed that victims should have access to criminal justice 

mechanisms to the extent necessary to ensure that their rights were upheld and 

services became effectively available”
3
 (Hal ini menekankan bahwa korban harus 

memiliki akses ke mekanisme/proses peradilan pidana sejauh yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan/dilindungi dan tersedia 

layanan yang efektif). Kesimpulan Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan, pada 

bagian “The Victim in the Criminal Justice System” menjelaskan “Victims right 

should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.”
4
 

(Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan 

sistem peradilan pidana). 

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik 

peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih 

                                                             
3 United Nations, “Sevent United Nations Congress of The Prevention of Crime and The Treatment of 

Offenders”. New York, 1986, Hal. 142 
4Ibid, Hal. 147 
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bertumpu pada perlindungan bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Marjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana dianggap terlalu banyak 

memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (offender-

centered).
5
 

Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian 

perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (social contract argment) dan 

teori solidaritas sosial (social solidary argument).
6
 

Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu: 

Pertama, model hak-hak prosedural (the procedural rights model) atau di 

Perancis disebut partie civile model (civil action system). Secara singkat model ini 

menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan 

pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat 

pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas 

bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif 

dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan 

kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai 

segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena 

                                                             
5 Marjono Reksodiputro, dalam Tesis Sigit Artantojati, Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang 
Bekerja Sama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 

Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2012, Hal. 1 
6
 Muladi dan Barda Nawawi Arief,  Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 

78 
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partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat 

menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. 

Kedua, model pelayanan (the services model) yang menekankan pada 

pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya 

pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan 

akibat kejahatan. Apabila diperbandingkan, ternyata baik model hak-hak 

prosedural maupun model pelayanan masing-masing mempunyai kelemahan. 

Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum di bawah 

kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan 

dilandasi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dapat terganggu 

oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas 

pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain 

hal di atas, yang menetapkan Jaksa Penuntut Umum mewakili korban maka 

acapkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang 

diperhatikan sehingga menimbulkan ketidak puasan dari dan atau keluarganya 

terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena 

secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidak 

puasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.
7
 

Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan dalam ketentuan KUHAP, 

diatur di dalam Bab XII (pasal 98-101) KUHAP, yang memungkinkan 

                                                             
7
H. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum PeninjauanKembali Dalam 

Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Penerbit Refika Aditama,Bandung, 2007, hlm. 63 
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penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Namun 

demikian di dalam praktek nampaknya belum dilaksanakan sebagaimana 

mestinya sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan oleh korban kejahatan, lagi 

pula di dalam pasal 99 KUHAP dijelaskan bahwa ganti kerugian yang dapat 

diputuskan oleh Hakim hanyalah biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang 

dirugikan sedangkan kerugian lainnya terpaksa harus digugat melalui peradilan 

perdata yang prosesnya memakan waktu yang lama. Disamping itu KUHAP 

mengatur mengenai hak pihak ketiga yang berkepentingan termasuk korban 

kejahatan untuk mengajukan pemeriksaan termasuk praperadilan atas penghentian 

penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap perkara tersangka atau 

terdakwa dimana yang bersangkutan Sebagai korbannya.  

Selain ketentuan tersebut di atas di dalam pasal 14c KUHP menentukan 

bahwa Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu 

tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobannya, harus mengganti seluruh 

atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Namun 

ketentuan ini hanya berlaku bila Hakim menjatuhkan hukuman percobaan, 

sedangkan dalam hal kejahatan yang menimbulkan kerugian besar atau kejahatan 

dengan kekerasan, hukuman percobaan sulit untuk dijatuhkan.  

Masalah lain yang perlu disadari yaitu bahwa kerugian yang diderita 

korban kejahatan tidak selamanya kerugian yang bersifat materiil, tetapi juga 

kerugian yang bersifat immateriil, terutama yang diakibatkan kejahatan dengan 
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kekerasan yaitu selain penderitaan/ cacat fisik, luka, kehilangan kegadisan bahkan 

mati juga mengalami gangguan psykologis seperti trauma, luka batin, 

kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, frustasi, kecewa, dendam, 

pemarah, perasaan Tidak berdaya, hilang kepercayaan terhadap masyarakat, 

hilang percaya diri dan lain-lain perilaku yang tidak wajar  

Namun demikian kerugian immateriil ini sama sekali belum diatur secara 

tegas baik di dalam KUHAP atau didalam peraturan perundang-undangan lainnya 

sedangkan kerugian seperti ini tidak cukup hanya dengan pemberian ganti 

kerugian dalam bentuk uang/ materi, tetapi harus ada usaha-usaha pemulihan dari 

segi kejiwaan dan rohani. 

Selanjutnya ketentuan mengenai pengakomodiran hak korban dalam 

system peradilan pidana di Indonesia, sebelum disahkannya UU No. 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kejaksaan Agung RI berdasarkan 

Hasil Rapat Kerja Tindak Pidana Umum tahun 1995 memberikan petunjuk 

kepada Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia dalam menjalankan fungsi 

penuntutan antara lain: 

1. Supaya sejak tahap pra penuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah 

memberitahukan kepada korban Kejahatan baik anggota masyarakat maupun 

Negara Cq. Instansi/Lembaga terkait mengenai hak-haknya untuk mengajukan 

gugatan ganti kerugian yang bersifat materil yang dideritanya sebelum 

tuntutan pidana dibacakan sesuai pasal 98 KUHAP Sedangkan kerugian 
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lainnya dapat diajukan melalui proses perdata sebagaimana dijelaskan dalam 

Bab IV Keputusan Menteri Kehakirnan RI Nomor: M.01/PW.07.03 tahun 

1982. 

2. Dalam hal terhadap terdakwa patut dituntut dengan hukuman percobaan agar 

diterapkan ketentuan pasal 14c KUHP dengan mencantumkan kewajiban 

membayar ganti kerugian kepada korban kejahatan sebagai syarat khusus.  

3. Dalam hal dituntut hukuman bukan percobaan diharapkan Jaksa Penuntut 

Umum mengadakan pendekatan kepada Hakim untuk kernungkinan 

mengembangkan yurisprudensi dengan menjatuhkan hukuman tambahan 

terhadap terdakwa membayar ganti rugi kepada korban kejahatan.  

4. Mengusahakan upaya-upaya lain yang dapat membantu pemulihan kerugian 

yang diderita korban kejahatan baik materiil maupun immateriil dengan 

melibatkan badan-badan sosial baik yang dibentuk atas prakarsa masyarakat 

maupun atas dorongan pemerintah. 

5. Petunjuk ini merupakan penegasan dan melengkapi Petunjuk kami Nomor B-

63/E/2/94 tanggal 4 Pebruari 1994, perihal Perlindungan Terhadap Korban 

Kejahatan.  

Walaupun demikian Sistem Peradilan Pidana lebih banyak memberi 

perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan, sekaligus KUHAP 

dalam konteks (criminal polcy) lebih melindungi perlindungan hak-hak 

tersangka/terdakwa, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 



10 
 

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 13 

Tahun 2006), memberikan kedudukan yang lebih terhadap korban kejahatan 

maupun saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia. 

Keberadaan UU No. 13 Tahun 2006 sekaligus mengisi kekosongan 

KUHAP dalam aspek pemberian perlindungan hukum bagi hak-hak “korban” 

kejahatan dan saksi. Dalam konsideran UU No 13 Tahun 2006 disebutkan, 

“bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana 

adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau 

mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari 

dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana. bahwa penegak hukum dalam mencari dan 

menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat 

menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik 

fisik maupun psikis dari pihak tertentu”. 

Tujuan yang ingin dicapai dari Perlindungan hak-hak saksi dan korban 

dalam UU No. 13 Tahun 2006, menurut hemat penulis yaitu perlindungan dalam 

rangka urgensi keterangan saksi dan/atau korban dalam upaya mencari dan 

menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana. Sekaligus perlindungan hak-hak saksi dan/atau korban diarahkan untuk 

membantu penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang 

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 

Bentuk Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban dalam UU No. 13 Tahun 

2006 diatur dalam Bab II tentang “Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban”.
8
 

Perlindungan hak terhadap Saksi dan Korban diberikan sejak dalam proses 

                                                             
8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diakses melalui 

www.setneg.go.id, pada tanggal 21 November 2014, Pukul 19.30 Wib 

http://www.setneg.go.id/
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penyelidikan berlangsung (vide pasal 8) dan konteks berlakunya atau penerapan 

perlindungan hak saksi dan korban hanya dalam kasus-kasus tertentu sesuai 

dengan keputusan (LPSK) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (vide pasal 5 

ayat (1)). Bentuk perlindungan hak yang diberikan kepada Saksi dan Korban 

dalam UU No. 13 Tahun 2006 pasal 5 ayat (1) antara lain; 

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. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. mendapat identitas baru; 

j. mendapatkan tempat kediaman baru; 

k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

l. mendapat nasihat hukum; dan/atau 
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m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir. 

Sedangkan terhadap “korban” dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat, berhak medapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial 

(vide pasal 6). Korban kejahatan melalui LPSK dapat mengajukan kepengadilan 

berupa hak untuk mengajukan kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi 

manusia berat dan juga dapat mengajukan hak restitusi atau ganti kerugian yang 

menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (vide pasal 7 ayat (1)). 

Jika melihat keberadaan UU No. 13 Tahun 2006, memberikan 

perlindungan hak-hak saksi dan/atau korban dikaitkan dengan praktek sistem 

peradilan pidana di Indonesia, memang keberadaan korban kejahatan dalam 

praktek sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan hak-hak nya, akan 

tetapi arah atau tujuan pemberian perlindungan hak-hak korban dalam UU 

tersebut belum secara eksplisit menyebutkan bahwa “korban” kejahatan dalam hal 

ini mempunyai peran aktif untuk ikut terlibat dalam praktek sistem peradilan 

pidana (Hak Prosedural) dalam menentukan sarana penyelesaian kasus yang 

menimpanya sebagai bagian dari hak korban. 

Penderitaan atau kerugian korban diwakilkan kepada jaksa penuntut umum 

yang mempunyai kewenangan dibidang penuntutan untuk mengenakan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pada hemat penulis, kembali mengutip pendapat Dr. Tongat, S.H., 
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M.Hum, bahwa korban selalu dianggap telah memperoleh keadilan dengan 

dipidanannya pelaku (retribusi)
9
, sehingga pada esensinya, perwakilan tersebut 

dipandang sebagai “mencuri kesempatan” dari konflik antara para pihak dan 

diwujudkan kedalam dua pihak, pertama Negara dan di lain pihak tersangka 

pelaku kejahatan.
10

 

Kondisi demikian dewasa ini mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga 

dalam khasanah kajian Ilmu Hukum (kususnya hukum pidana dan acara pidana) 

sudah banyak pengkajian terhadap pendekatan lain dalam penyelesaian perkara 

pidana. Salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana diluar 

pendekatan sistem peradilan pidana yang ada saat ini ialah pendekatan keadilan 

restoratif (Restoratif Justice). “Restorstive justice” merupakan suatu model 

pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian 

perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan 

pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi 

langusng pekaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara 

pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan 

secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataanya berkembanga dan 

banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara.
11

 

                                                             
9 Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, 
Malang, Hal. 4 
10 Romli Atma Sasmita, Ibid Hal. 110 
11 Eva Achjani Zulfa, dalam Disertasinya, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang 

Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum 

Pidana), FH-UI, Jakarta, 2009, Hal. 1 



14 
 

Penaganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif 

menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan 

menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna 

tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada 

umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan 

kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama 

atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem 

peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan 

kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak 

pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan 

masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, 

masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan 

penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Pandangan ini telah 

melahirkan suatu pandangan baru dalam hukum pidana terutama dalam kaitannya 

dengan ius puniendi dari Negara, dan fungsi hukum pidana sebagai ultimum 

remidium.
12

 

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di 

Indonesia, dalam prakteknya sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 11 Tahun 2012 

tersebut mengatur secara khusus, penyelesaian perkara pidana yang melibatkan 

anak diabawah umur dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, 

                                                             
12Ibid Hal. 1-2 
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dimana keterlibatan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencarai penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (vide pasal 1 

ayat (6)). Pendekatan keadilan restoratit dalam UU No. 11 Tahun 2012 melekat 

secara keseluruhan dalam sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan 

konsep “diversi” yaitu, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan ke proses diluar peradilan pidana. Walaupun UU No. 11 Tahun 2012 

secara limitatif dengan menerapkan batasan tindak pidana yang dapat diupayakan 

penerapan  “diversi”, yaitu tindak pidana yang ancaman hukuman penjara 

dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). 

Tetapi pendekatan keadilan restoratif dengan bentuk penerapan “diversi” seperti 

diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 secara khusus diterapkan terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum. 

Sedangkan seputar perdebatan mengenai apakah konsep pendekatan 

keadilan restoratif dapat dimasukkan kedalam praktek pelaksanaan sistem 

peradilan pidana?, seperti yang ada dalam sistem peradilan pidana anak masih 

berkembang sampai saat ini. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, memang 

dikenal adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Peradilan (alternative 

dispute resolution) dengan berbagai bentuk seperti, mediasi, arbitrasi dan juga 

negosiasi. 
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Dalam pembaharuan hukum Indonesia khususnya hukum pidana, agenda 

untuk merevisi KUHP dan KUHAP sudah sejak lama dicanangkan, setidaknya 

sudah banyak rancangan draf RUU KUHAP khususnya sudah mulai memasukan 

beberapa perbaikan diseputar masalah tindak pidana (criminal act), 

kesalahan/pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility/criminal liability), 

pidana dan masalah korban. dalam draft RUU KUHAP terbaru bisadilihat pasal 

199 yang mengatur berkaitan dengan “jalur khusus” yang dapat disepadankan 

dengan konsep “pengajuan negosiasi” (plea bargaining). 

Bertolak dari pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa penting untuk 

mengangkat judul “Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pada Tahap 

Penuntutan dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus 

Penganiyayaan Di Kota Malang)”, sebagai bahan penelitian hukum dan 

pemenuhan syarat untuk Penulis mendapatkan Gelar S1 (sarjana Hukum). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keterlibatan korban kejahatan dalam proses penuntutan yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perspektif restorative justice? 

2. Bagaimana Jaksa Penuntut Umum menyikapi keterlibatan korban pada tahap 

penuntutan dalam perspektif restorative justice? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka penelitian tentang keterlibatan korban kejahatan 

dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh JPU melalui konsep negosiasi 

dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif memiliki beberapa tujuan 

yaitu: 

Pertama, untuk memperoleh kejelasan tentang keterlibatan korban kejahatan 

pada proses penuntutan yang dilakukan oleh JPU dalam praktek pelaksanaan 

sistem peradilan pidana. dari permasalahan tersebut diharapkan dapat mengetahui 

sejauh mana kemungkinan korban kejahatan untuk terlibat aktif dalam 

menentukan kerugian yang dideritanya sekaligus memilih sarana penyelesaian 

antara pelaku dan korban kejahatan melalui proses negosiasi pada tahap 

penuntutan. 

Kedua, untuk mengetahui kemungkinan atau peluang sejauh mana Jaksa 

Penuntut Umum merespon keterlibatan korban pada tahap penuntutan. 

Permasalahan kedua tersebut akan melihat sejauh mana kemungkinan proses 

negosiasi anatara pihak pelaku dan korban dapat diterapkan dalam praktek sistem 

peradilan pidana di Indonesia, secara khusus dilokasi tempat penelitian tersebut 

dilakukan, yaitu di Kejaksaan Negeri Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran 

dalam ilmu hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori serta menambahkan 

pengetahuan hukum, khususnya berkaitan dengan pendekatan keadilan 

restoratif dalam praktek sistem peradilan pidana dalam bentuk peran aktif 

korban kejahatan pada proses penuntutan melalui negosiasi sebagai bagian 

hak korban yang harus diperhatikan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Mendasarkan pada tujuan penelitian seperti dikemukakan di atas, maka hasi 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi: 

a. Bagi Mahasiswa 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wahana atau 

khasanah keilmuan dalam bidang hukum bagi mahasiswa sebagai civitas 

akademika yang dituntut untuk bisa mengkaji dan menggali sesuatu hal 

yang baru dalam disiplin intelektual yang sedang ditekuninya. 

b. Bagi Pemerintah, Legislator dan Penegak Hukum 

Dengan penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk masukan serta 

saran yang membangun terhadap permasalahan yang ada dalam 
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penegakan hukum di Indonesia terutama berkaitan dengan pendekatan 

keadilan restoratif dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia. 

c. Kegunaan bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri penulis sendiri, 

utamanya dalam rangka menambah wawasan keilmuan di bidang hukum, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah pendekatan keadilan restoratif 

dalam praktek sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penuntutan 

dengan keterlibatan korban kejahatan untuk berperan aktif dalam mencari 

penyelesaian perkara yang dihadapinya memalalui konsep negosiasi. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang 

dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi: 

1. Metode Pendekatan 

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis
13

, yaitu : pendekatan dari aspek hukum, dalam 

hal ini peraturan-peraturan yang mendasari praktek sistem peradilan pidana di 

Indonesia yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sedangkan sosiologis 

mengandung arti bahwa dalam membahas kegiatan tersebut harus dilihat dari 

                                                             
13Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, Hal 

103. 
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kenyataan yang ada pada masyarakat serta untuk memahami korelasi sosial 

yang terlihat dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang yaitu 

Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai tempat untuk melakukan penelitian, 

dikarenakan khusus Kota Malang untuk kasus penganiyaan (kekerasan) pada 

tahun 2012 terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu  sebesar 

350 kasus pada tahun 2012, sehingga penulis menilai ada kemungkinan 

pendekatan keadilan restorative dalam proses penuntutan pada kasus 

penganiayaan di Kota Malang. 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam peneltian ini digolongkan dalam dua jenis sumber 

data yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari pengamatan dan 

wawancara secara langsung dengan pihak terkait
14

, yaitu Pihak Kejaksaan 

Negeri Kota Malang dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku 

literatur secara teoritis, berbagai peraturan perundangan yang berlaku, 

majalah, artikel / karya ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-

                                                             
14 Ibid Hal 112 
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teori yang diambil dari buku-buku dan peraturan perundangan yang 

relevan serta artikel maupun hasil penelitian orang lain dalam bentuk tesis 

dan/atau disertasi yang berkaitan denga tema penelitian tersebut. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Studi Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa 

berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.
15

 

Disamping melakukan wawancara serta tanya-jawab, penelitian juga 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencatatan terhadap data-

data/dokumen tertentu dari suatu obyek yang ada, sehingga diperoleh data 

dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah 

dirumuskan.  

b. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Library research/studi 

pustaka yang sudah dipilih sesuai dengan permasalahan guna memperoleh 

data, keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan 

literatur-literatur yang terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar 

tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir yang akan 

disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. Studi kepustakaan yaitu 

                                                             
15 Sugiyono. 2005.Memahami Penelitian Kualitatif.  Bandung: ALFABETA, hal. 239 
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suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari 

buku, peraturan peundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang 

berhubungan dengan obyek penelitian.
16

 

5. Analisis Data 

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

Analisis Deskriptif Kualitatifadalah suatu analisa dengan menggunakan cara 

pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data primer dan data 

sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari 

berbagai masalah yang ada
17

. 

6. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan 

masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah 

dalam pemahamanya. Adapun sistematika dan alur pembahasanya dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, yakni memuat 

alasan atau faktor pendorong yang menjadi alasan pentingnya dilakukan 

suatu penelitian berdasarkan permasalahan yang ada dalam rumusan 

masalah, yakni meliputi pertanyaan yang fokus dan spesifik terhadap 

masalah yang diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penelitian 

                                                             
16Ibid 
17Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Penerbit Rajawali, Jakarta, hlm. 65 
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hukum. Adapun mengenai tujuan dari Penelitian, memuat pernyataan 

singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini. 

Manfaat penelitian, merupakan uraian mengenai kegunaan secara peraktis 

dan teoretis. Metode penelitian menguraikan tentang metode pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data 

yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik menganalisa data 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian teori 

sebagai berikut : a) tinjauan umum tentang korban kejahatan; Pengertian 

korban, jenis dan tipologi korban, b) tinjauan umum perlindungan 

terhadap korban; pengertian perlindungan, perlindungan hukum terhadap 

korban, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban, c) tinjauan 

umum pemidanaan; pidana dan tindakan, tujuan pidana, teori-teori 

pemidanaan, d) tinjauan umum pendekatan keadilan restoratif dalam 

sistem peradilan pidana di indonesia; e) tinjauan umum tentang Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

c. Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentag gambaran mengenai lokasi penelitian 

serta pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat yaitu 

mengenai, “Bagaimana keterlibatan korban kejahatan dalam proses 
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penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum” dan “Bagaimana 

Jaksa Penuntut Umum dalam merespon keterlibatan korban dalam proses 

penuntutan”, serta memberikan solusi dari permasalahn tersebut. 

Kemudian semua data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis 

dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori serta landasan yuridis yang 

mengaturnya sehingga akan semakin kuat dan lengkap. 

d. Bab IV Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum ini 

dimana berisikan suatu kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya 

serta berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan 

yang diangkat penulis dalam penelitian hukum ini dan diharapkan akan 

menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. 


