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KATA PENGANTAR 

 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor PHN.08.LT.02.02 Tahun 2013 dibentuk Tim Pengkajian 

Tentang Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana 

Korupsi -  selanjutnya disebut Tim - dengan tugas untuk: (i) menginventarisir 

dan mengidentifikasi permasalahan hukum, menganalisis, serta memberikan 

rekomendasi berupa upaya dan langkah yang perlu diambil dalam rangka 

pembinaan dan pembaruan hukum menuju terbentuknya suatu sistem hukum 

nasional yang dicita-citakan; (ii) menyampaikan laporan triwulan disertai 

softcopy dalam bentuk CD/Compact Disk atau melalui email ke Bagian Program 

Sekretariat BPHN untuk kemudian disampaikan kepada Unit Kerja Presiden 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Memperhatikan tugas yang demikian itu maka dalam rangka pembinaan 

dan pembaruan hukum menuju terbentuknya suatu sistem hukum nasional 

yang dicita-citakan, dalam hal ini pemberian kompensasi bagi pihak yang 

menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi, Tim focus melakukan kajian 

terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, United 

Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 2006, peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan 

kompensasi, serta doktrin-doktrin atau asas-asas yang mendukung pemecahan 

masalah pengkajian.  

Untuk melaksanakan guna mencapai tugas itu Tim merumuskan 

permasalahan pokok dalam pengkajiannya, yaitu: (i) Pihak-pihak mana saja 

yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang menderita kerugian akibat tindak 

pidana korupsi? (ii) Bagaimana bentuk ganti kerugian atas kompensasi yang 

diberikan terhadap pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana 

korupsi? (iii) Siapa yang wajib memenuhi pemberian kompensasi terhadap 
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pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi? (iv) Bagaimana 

mekanisme tuntutan/gugatan kompensasi atau restitusi terhadap pihak yang 

menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi? dan (v) Bagaimana bentuk 

pengaturan yang tepat terhadap masalah kompensasi bagi pihak yang 

menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi? 

Guna mengetahui dan menjawab permasalahan serta untuk mencapai 

tujuan pengkajian tersebut, Tim telah melakukan beberapa kali rapat untuk 

menyampaikan pandangan anggota Tim baik dalam lisan maupun tulisan, 

melakukan konsinyering di Bandung serta menyelenggarakan kajian publik 

melalui FGD - Focus Group Discussion dengan nara sumber Prof. DR. Romli 

Atmasasmita (Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran, Bandung), DR. 

Bambang Widjojanto (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 

Manumpak Pane (Koordinator Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI). Di 

samping itu Tim juga menyelenggarakan CLE - Continuing Legal Education 

dengan narasumber Dr. Angkasa (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal 

Soedirman). Kegiatan kajian publik tersebut di samping dihadiri internal 

Pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional diundang dan hadir perwakilan 

dari perguruan tinggi, Badan Legislasi DPR, Balitbangham Kemenkumham, 

Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dengan telah selesainya disusun Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang 

Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana 

Korupsi, Tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat DR. 

Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Bapak Yunan Hilmy, S.H., M.H. 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; para 

narasumber dan hadirin dalam kegiatan FGD - Focus Group Discussion dan CLE - 

Continuing Legal Education yang memberi kontribusi pemecahan masalah 

pengkajian, serta para pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan 

pengkajian ini. 
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Terakhir, semoga Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Kompensasi 

Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi ini 

bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pembaruan hukum menuju 

terbentuknya suatu sistem hukum nasional yang dicita-citakan, khususnya 

pengaturan mengenai pemberian kompensasi bagi pihak yang menderita 

kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

 

 

Jakarta, 14 November 2013 
Tim Pengkajian Tentang Kompensasi 
Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian 

Akibat Tindak Pidana Korupsi 

Ketua, 

 

 

 

 

R O O S E N O 
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ABSTRACT 

 

In the framework of the construction and renewal of the law to the 
formation of a national legal system that aspired, particularly the problem of 
setting the eradication of criminal acts of corruption, legal studies need to be 
done with an inventory of and identify legal issues, analyze and provide 
recommendations on compensation for those who suffered losses due to 
criminal acts of corruption studies need to be done. 

In this study wanted to note: (i) any party which can be identified as the 
party that suffered losses due to criminal acts of corruption? (ii) the form of 
compensation for damages awarded against the party that suffered losses due 
to criminal acts of corruption? (iii) who is obliged to fulfill the awarding of 
compensation against the party that suffered losses due to criminal acts of 
corruption? (iv) how is the mechanism of compensation claims/lawsuits or 
restitution against the party that suffered losses due to criminal acts of 
corruption? and (v) the form of the proper settings on the issue of 
compensation for those who suffered losses due to criminal acts of corruption? 

This assessment using the method of the study of law is the juridical 
normative analytical, with various legislation and discovers the theory and 
doctrine related to the granting of compensation and restitution for those who 
suffer losses due to criminal acts of corruption. In addition it was used way of 
organizing a public review through FGD-Focus Group Discussion as well as CLE-
Continuing Legal Education so that in conducting the discussion or analysis and 
provides recommendations could be responsible from the scientific side. 

Based on the results of the analysis it can be concluded that: (i) the parties 
can be identified as the party that suffered losses due to criminal acts of 
corruption is able to State an adverse Financial and economic State of the 
country, or it could be a person or a group of persons or a community 
organization or a corporation that can prove a connection between the loss of 
social and economic rights arising on him and as a result of acts of corruption 
criminal act perpetrator; (ii) the defendant or convict perpetrators of criminal 
acts of corruption is obligated to provide restitution to the person or people 
who suffered losses, while the Country can meet the granting of compensation 
to those who suffered losses due to criminal acts of corruption; (iii) a person or 
community that suffered losses due to criminal acts of corruption can make 
demands of compensation/restitution through the public prosecutor or do the 
civil suit after the prosecution or the ruling of the judge who has had the force of 
law that remain (inkracht); (iv) whereas the proper settings on the issue of 
compensation and restitution for those who suffer losses due to criminal acts of 
corruption is in the form of arrangements in the ACT or in the form of TIPIKOR 
Government regulations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Membaca kata “korupsi” langsung membawa pikiran kita terhadap sebuah 

tindak pidana yang menggerogoti keuangan negara untuk kepentingan pribadi 

atau golongan. Apabila di pahami lebih lanjut hakikat dari korupsi serta dampak 

yang ditimbulkannya, maka korupsi merupakan tindak pidana yang dapat 

meruntuhkan segala sendi kehidupan berbangsa, sehingga diperlukan upaya 

dan tindakan ekstra serta berkelanjutan dalam upaya mencegah, memberantas 

serta memulihkan segala hal terkait tindak pidana korupsi.  

Tindakan ekstra dalam penanganan korupsi diperlukan karena tindakan 

korupsi itu sendiri menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan 

berbangsa, tidak semata-mata menimbulkan kerugian terhadap keuangan 

negara dan perekonomian negara1, namun berdampak pula terhadap 

permasalahan multidimensi (politik, ekonomi, sosial dan budaya) serta 

rusaknya mental masyarakat akibat maraknya korupsi.2 

                                                      

1 Hal tersebut diperjelas sebagai latar belakang munculnya undang-undang tindak pidana 
korupsi yang tercantum dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang 
menyatakan “bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan 
kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”. 

2 Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah melalui Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 di dalam konsiderannya sebagai alasan perubahan undang-
undang tipikor yang menyebutkan: “bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara 
meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran 
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi 
perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar 
biasa”. 
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Eksesif dan destruktifnya tindak pidana korupsi menggolongkan 

kejahatan jenis ini sebagai bentuk kejahatan yang bersifat extra ordinary crime. 

Sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) telah mengakibatkan 

banyak negara mengalami krisis multidimensional, termasuk Indonesia.  

Korupsi telah menjadi masalah global yang menjadi musuh banyak negara 

dan dianggap sebagai musuh bersama umat manusia. Oleh karena itu telah ada 

upaya bersama negara-negara di dunia untuk memerangi korupsi. 

Munculnya konvensi United Nations Convention Against Corruption 

(UNCAC) pada tanggal 11 Desember 2003 di Merida, Meksiko menandakan 

bahwa terdapat upaya bersama bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi 

korupsi. Indonesia sendiri telah mengikatkan diri pada konvensi ini setelah tiga 

tahun terbitnya UNCAC, dengan diratifikasinya United Nations Convention 

Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 

2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006,3 sehingga melalui beleid 

ini kembali menegaskan bahwa Indonesia merupakan bagian masyarakat global 

dalam memerangi tindak pidana korupsi.4 

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak 

hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran 

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak 

pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya 

harus dilakukan secara luar biasa.5 

Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa 

tentunya berkorelasi pada kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana 

korupsi, tidak semata-mata hanya menyasar pada keuangan negara, namun 
                                                      

3  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention 
Against Corruption, 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4620). 

4 Fathan Qorib, ‘Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia’, 20 April 2011, 
http://www.hukumonline.com/printedoc/lt4daeb43d3eee3 (diakses 2 April 2013). 

5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150). 
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perekonomian negara-pun dapat terganggu akibat tindak pidana ini, yang 

berarti banyak pihak yang terkait dan dirugikan baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam sebuah tindak pidana korupsi 

tentunya memiliki hak untuk memulihkan apa yang dideritanya, dan 

merupakan kewajiban negara pula untuk melindungi dan mengupayakan 

pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. 

Upaya pemulihan oleh negara inilah yang dijadikan pemahaman awal dalam 

penyusunan kajian ini sebagai bentuk “Kompensasi”. 

Dalam UNCAC, Article 35 mengenai Kompensasi atas Kerugian disebutkan: 

“Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance 

with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have 

suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal 

proceedings against those responsible for that damage in order to obtain 

compensation”.6 

Dari instrumen ini jelas bahwa negara harus memberikan akses bagi para 

pihak yang dirugikan akibat sebuah tindak pidana korupsi untuk menuntut 

tanggung jawab atas kerugian yang di derita untuk mendapatkan sebuah 

kompensasi.  

Akses dimaksud dapat diberi satu contoh untuk menggambarkan maksud 

Pasal 35 UNCAC itu adalah dalam Kasus Martias.7 Martias alias Pung Kian Hwa 

sebagai Presiden Direktur Surya Dumai Group dan selaku Komisaris Utama PT. 

Surya Dumai Industri, Tbk, (baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama 

yaitu turut serta melakukan dan bersekutu dengan H. Suwarna Abdul Fatah 

selaku Gubernur Kalimantan Timur, Ir. Waskito Suryodibroto, MM selaku Dirjen 

                                                      

6 “Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai 
dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk memastikan bahwa badan-badan atau orang-
orang yang menderita kerugian sebagai akibat suatu tindakan korupsi mempunyai hak untuk 
memulai proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu guna 
memperoleh kompensasi”. 

7 Putusan Mahkamah Agung 460 K/Pid.Sus/2007 dalam perkara Martias alias Pung Kian 
Hwa. 
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Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Ir. 

Aliyudin, MM selaku Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan 

Kalimantan Timur, dan Ir. H. Robian, M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur) telah melakukan perbuatan melawan hukum 

sebagai pengendali perusahaan-perusahaan8 yang tergabung dalam Surya 

Dumai Group telah mengangkat Tony Chandra selaku Kepala Perwakilan Surya 

Dumai Group Devisi Kalimantan Timur dan kawan-kawan, mengajukan 

permohonan dan menghubungi H. Suwarna Abdulfatah, Aliyudin, MM. dan Ir. 

Robian, M.Si. dalam rangka mendapatkan rekomendasi areal perkebunan sawit. 

Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan 

(HPHTP) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Persetujuan Prinsip Pembukaan 

Lahan dan Pemanfaatan Kayu dan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan 

Bank (PSDH-DR) tanpa mengindahkan atau bertentangan dengan ketentuan 

teknis dibidang kehutanan dan perkebunan seagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan 

Hasil Hutan pada Hutan Produksi9, Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan Nomor 538/Kpts-II/1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta 

Keputusan Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 tentang 

Perizinan Usaha Perkebunan, dan lain-lain, memperkaya diri atau orang lain, 

dengan alasan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak 

dilaksanakan yang mana tujuan sebenarnya semata-mata hanya untuk 

mendapatkan IPK agar dapat memanfaatkan atau mengambil kayu pada areal 

hutan yang telah direkomendasikan untuk perkebunan tersebut, sehingga 

perusahaan-perusahaan tersebut berhasil memperoleh kayu sebanyak 

697.260.23 meter kubik atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang 

berdasarkan hasil perhitungan BPKP/Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan dengan Surat Nomor: SR-868/D.6/1/2006 bertanggal 4 Oktober 

                                                      

8 PT. Kaltim Bhakti Sejahtera; PT. Bhumi Simanggaris Indah; PT. Tirta Madu Sawit Perkasa; 
PT. Bulungan Argo Jaya; PT. Repenas Bhakti Utama; PT. Bulungan Hijau Perkasa; PT. Borneo 
Bhakti Sejahtera; PT. Bhumi Sawit Perkasa; PT. Berau Perkasa Mandiri; PT Sebuku Sawit 
Perkasa; dan PT. MarsamCitra Adiperkasa. 

9  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan 
Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802). 
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2006, maka kayu sebanyak 697.260.23 m3 itu sesuai nilai tarif harganya Rp. 

386.221.139.830.00 tetapi oleh Martias hanya dibayar ke kas negara sebesar 

Rp. 39.397.169.265.76 sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 

346.823.970.564,24 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua 

puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat 

ribu dua puluh empat sen). 

Kasus tersebut telah diputus bahwa Martias divonis 1 tahun 6 bulan dan 

didenda Rp. 500juta serta wajib mengembalikan kerugian keuangan negara 

sebesar Rp. 346.823.970.564,24. Kerugian keuangan negara tersebut hanyalah 

dihitung dari kayu-kayu yang dikorupsi.  

Menjadi pertanyaan, bagaimana negara memberi akses kepada rakyat 

sekitar hutan untuk menuntut para koruptor atas kerusakan hutan yang belum 

dihitung dengan cara menggunduli hutan dengan dalih perkebunan kelapa 

sawit tersebut? 

Dalam pandangan Arif Gosita10 dikemukanan alasan-alasan utama  ganti 

kerugian (kompensasi) sebagai berikut:  

1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya; 

2. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban; 

3. Ketidaklayakan pembahagian hasil; 

4. Pandangan Sosiologi bahwa terjadinya perbuatan pidana adalah 

merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya. 

Made Darma Weda juga berpendapat, negara melalui aparaturnya 

berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. 

Oleh karena itulah, perbuatan pidana yang terjadi adalah tanggung jawab 

negara. Hal ini berarti timbulnya pihak-pihak yang dirugikan merupakan 

tanggung jawab negara pula.11 Sehingga, di samping melakukan pengusutan 

terhadap pelaku korupsi, negara juga harus memperhatikan kepentingan-

                                                      

10 Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan 
(Beberapa Catatan), (Jakarta: Ind-Hill-Co, Cetakan Pertama, 1987), hlm. 25. 

11 Made Darma Weda, Kriminologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 1996),  
hlm. 91. 
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kepentingan pihak yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Sehingga dalam 

hal ini negara melalui sistem peradilan pidananya harus dapat memberikan 

ruang bagi pihak yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi untuk 

mendapatkan kompensasi. 

Konsep tentang kompensasi atas kerugian yang diderita akibat sebuah 

tindak pidana sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena beberapa 

peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur mengenai 

kompensasi, namun terhadap hal-hal tertentu bukan terhadap kejahatan pada 

umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan 

HAM. Undang-Undang ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat 

untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. 

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000 yang menyatakan: “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan 

rehabilitasi”. Namun, kompensasi korban pelanggaran HAM yang berat ini 

diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi 

tentang kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia12 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat13, dalam Pasal 1 yang dimaksud 

“kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku 

tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung 

jawabnya.”  

Pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi ditemukan juga pada 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

                                                      

12  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4026). 

13  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan 
Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4172). 
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Korban14. Pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan istilah kompensasi dan restitusi 

untuk mewadahi makna “ganti rugi”, sebagaimana bunyi pasal berikut: Korban 

melalui JPU berhak mengajukan ke pengadilan berupa:  

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat;  

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku 

tindak pidana. 

Namun pada pengaturan di atas hak atas kompensasi kembali dibatasi 

khusus terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kaitan 

dengan kompensasi juga di temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi15, pada Pasal 35 disebutkan 

“Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara 

bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, 

orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi 

dan/atau kompensasi”.   

Dari berbagai pengaturan kompensasi di atas menunjukan bahwa belum 

ada pengaturan mengenai pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat 

tindak pidana pada umumnya (generale). Pemberian kompensasi yang telah 

diatur terbatas pada korban pelanggaran HAM berat, dan korban akibat proses 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh KPK. Sedangkan 

terhadap akibat tindak pidana korupsi itu sendiri belum diatur mengenai 

kompensasinya. 

Sebenarnya kebijakan pemberian kompensasi merupakan bagian yang 

integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.  

                                                      

14  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4635). 

15  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). 
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Barda Nawawi Arif, berpendapat bahwa hakekat dari kebijakan atau 

upaya penanggulangan perbuatan pidana merupakan bagian yang integral dari 

upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh sebab itu boleh dikatakan, 

bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “Perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.16 

Dalam hubungan kompensasi dikaitkan dengan tugas negara untuk 

melindungi secara konkret dan individual terhadap pihak-pihak yang dirugikan 

dalam sebuah tindak pidana, Mardjono Reksodiputro17  menulis adanya dua 

arus bawah yang perlu diketahui yang mungkin telah membawa Viktimologi 

(sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban) muncul dan menarik perhatian 

para scientist. 

Pertama adalah, berdasarkan pada kerangka pemikiran, bahwa negara 

turut bersalah dalam hal terjadinya penimbulan korban (viktimisasi), dan 

karena itu sewajarnyalah negara memberikan kompensasi (compensation) 

kepada korban, di samping kemungkinan adanya restitusi (restitution) yang 

diberikan oleh pelaku kepada korban. Kedua adalah aliran pemikiran baru 

dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistis (yang mencari 

sebab musabab perbuatan pidana, etiologi kriminal) dan lebih memperhatikan 

proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur 

masyarakatnya. 

Melalui kajian ini diharapkan akan didapati kemungkinan penerapan 

pemberian kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain, hal ini sejalan pula 

dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi tahun 2013 sebagai upaya pelaksanaan pencegahan 

dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

                                                      

16 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, Cetakan Pertama, 1996), hlm. 2. 

17 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana, (Jakarta: 
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas 
Indonesia, 1994), hlm. 98. 
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Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014. 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan 

pokok dalam  pengkajian ini adalah:  

1. Pihak-pihak mana saja yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang 

menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimana bentuk ganti kerugian atas kompensasi yang diberikan 

terhadap pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi? 

3. Siapa yang wajib memenuhi pemberian kompensasi terhadap pihak yang 

menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi? 

4. Bagaimana mekanisme penuntutan/gugatan kompensasi terhadap pihak 

yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi? 

5. Bagaimana bentuk pengaturan yang tepat terhadap masalah kompensasi 

bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi? 

 

C.  Tujuan Pengkajian 

Berdasarkan permasalahan yang hendak digali dalam pengkajian ini maka 

tujuan pengkajian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui siapa yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang 

menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi dan apa yang mendasari 

pemberian kerugian tersebut. 

2. Untuk mengetahui bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan atas 

kompensasi terhadap pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana 

korupsi. 

3. Untuk mengetahui pihak yang wajib memenuhi pemberian kompensasi 

bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

4. Untuk mengetahui mekanisme penuntutan/gugatan kompensasi bagi 

pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi. 
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5. Untuk merekomendasikan bentuk pengaturan yang tepat untuk 

diterapkan terhadap masalah kompensasi bagi pihak yang menderita 

kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

 

D. Kegunaan Pengkajian 

Secara teoritis pengkajian ini adalah untuk menambah dan menemukan 

norma-norma hukum dan menambah referensi yang telah ada, khususnya 

dalam hal pemberian kompensasi terhadap akibat tindak pidana korupsi. Secara 

praktis hasil pengkajian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar 

pertimbangan bagi pengambil keputusan yang berwenang untuk menyusun 

peraturan mengenai pemberian kompensasi bagi pihak yang menderita 

kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

 

E. Metode Pengkajian 

Pengkajian ini akan lebih menitikberatkan pada pengkajian hukum yang 

bersifat yuridis normatif,18 artinya pengkajian ini dimaksudkan untuk 

menemukan berbagai peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang 

terkait pemberian kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat 

tindak pidana korupsi, serta untuk mendapatkan pemikiran dari teoritisi dan 

praktisi berkaitan dengan upaya menginventarisasi permasalahan (issues) 

untuk dijadikan bahan awal dalam mendukung pembentukan dan 

pengembangan hukum. Di samping itu pengkajian ini juga akan menggunakan 

metode FGD/Focus Group Discussion dengan narasumber para paka hukum dan 

beberapa pengacara, akademisi, dan praktisi dari lembaga kementerian untuk 

                                                      

18 Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada pengkajian yang mencakup (1) 
asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) 
perbandingan  hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji, Pengkajian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2001), hal,13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan 
Penggunaan Perpustakaan di Dalam Pengkajian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hlm.15. 
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memberikan sumbang pikiran guna mewujudkan substansi Pasal 35 UNCAC 

tersebut. 

Pengkajian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pengkajian hukum dimana 

memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, faktual dan menyeluruh 

mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analitis berarti 

mengelompokan, menghubungkan dan memberi makna19. Karena pengkajian 

ini bersifat deskriptif maka pengkajian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu 

seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian diinventaris dan 

diklasifikasikan, kemudian selanjutnya dianalisa.  

Proses analisa diawali berdasarkan pada data yang bersifat umum seperti 

teori-teori, ilmu-ilmu hukum, Undang-Undang yang terkait dengan konsepsi 

kompensasi untuk kemudian di analisa untuk dapat disandingkan dengan data 

yang bersifat khusus yaitu kerugian akibat tindak pidana korupsi untuk 

kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. 

 

F. Susunan Keanggotaan Tim 

Susunan Personalia Tim Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian 

Akibat Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.08.LT.02.02 Tahun 

2013, yang terdiri dari: 

Ketua  :   Rooseno, S.H., M.Hum. 

Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H. 

Anggota : 1. Suharyo, S.H., M.H. 

2. Sri Mulyani, S.H.  

3. Nevey Farida Ariyani, S.H., M.H. 

4. Eko Noer Kristianto, S.H., M.H. 

5. Ade Irawan Taufik, S.H. 

Staf Sekretariat: Endang Wahyuni Setyawati, S.E.  

                                                      

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: Rajawali, cetakan Ke II, 1998), hlm. 145. 
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G. Jadwal Pelaksanaan kegiatan 

Kegiatan Tim Pengkajian ini dilaksanakan selama  (enam) bulan, dengan 

jadwal sebagai berikut: 

1. Pada bulan ketiga (B03) telah tersedia Surat Keputusan tentang Tim 

Pengkajian dan Proposal Kegiatan Pengkajian dan harus dikirimkan soft 

copy hasil scanning Surat Keputusan tentang Tim Pengkajian dan Proposal 

Kegiatan Pengkajian pada akhir bulan Maret yang akan dikoordinasikan 

oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham,  

2. Pada bulan keenam (B06) telah tersedia hasil inventarisasi dan klasifikasi 

data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data ke lapangan 

melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Tim Pengkajian 

kemudian semua soft copy hasil inventarisasi dan klasifikasi data ini harus 

dikirimkan ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham 

untuk kemudian dikirimkan ke UKP4 selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 

2013.  

3. Pada bulan kesembilan (B09) telah tersedia hasil pelaksanaan Focus Group 

Discussion (FGD), bentuk hasil pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) 

ini berupa proceeding, notula, daftar hadir dan foto-foto hasil 

dokumentasi yang juga sudah harus dikirimkan soft copy-nya melalui 

email ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham untuk 

kemudian dikirimkan ke UKP4 diakhir bulan September 2013. 

4. Pada bulan kedua belas (B12) telah tersedia Laporan Akhir yang 

merupakan hasil kerja dari Tim Pengkajian Hukum tentang Pemberian 

Kompensasi bagi korban akibat tindak pidana korupsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 

Konsiderans United Nations Convention Against Corruption, 2003 

menentukan bahwa PBB prihatin atas gawatnya masalah dan ancaman yang 

ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang 

merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan 

keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkesinambungan dan 

penegakan hukum. 

Kemudian dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi20 - selanjutnya disebut UU TIPIKOR - sendiri dinyatakan 

bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus 

diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Di samping itu bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara 

meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat 

                                                      

20  Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150). 
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secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai 

kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. 

Selanjutnya jika memperhatikan batang tubuh UU TIPIKOR tersebut hanya 

mengatur masalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara 

saja, sedangkan tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap 

hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat belum diatur. Hal itu dapat 

digambarkan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illegally Commit atau perbuatan tidak sah atau Perbuatan Melawan 

Hukum diatur dalam Pasal 2. Pasal 2 ayat (1) menentukan, bahwa Setiap orang 

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

TUNTUTAN 
PERDATA 

 
Pasal 32: 

- tidak cukup bukti 
- putusan bebas 

- ada kerugian Negara 
+ Keluarganya dituntut perdata oleh 

JPN/Instansi  yang dirugikan 
 

Pasal 33: 
- tersangka meninggal 
- ada kerugian Negara 

+ Keluarganya dituntut perdata oleh 
JPN/Instansi  yang dirugikan 

 
Pasal 34: 

- terdakwa meninggal 
- ada kerugian Negara 

+ PU menyerahkankepada 
JPN/Instansiyang dirugikanuntuk 

dituntut perdata 
 

Pasal 38 (5): 
- terdakwa meninggal 
- ada bukti cukup kuat 

- ada barang yang disita 
+ JPU minta penetapanHakim agar 

hartayang disita dirampasuntuk 
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puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

Perlu diingatkan, bahwa UU TIPIKOR telah dilakukan Hak Uji Materi 

dengan Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 bertanggal 25 Juli 2006, 

bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan secara 

melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam 

arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun tidak diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap 

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan 

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Abuse of Power atau Penyalahgunaan Kewenangan diatur dalam Pasal 

3. Pasal 3 itu menentukan, bahwa: Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dipidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 Bribery atau Penyuapan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf  a dan huruf 

b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 

11; Pasal 12 huruf a dan huruf b; Pasal 12 uruf c dan huruf d; dan Pasal 13. 

Masalah tindak pidana penyuapan yang diatur oleh UNDANG-UNDANG TIPIKOR 

ini ada masalah dalam penerapan hukuman pidana sebagaimana diatur, 

pertama dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dengan khususnya Pasal 

12 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i. Kedua, dalam Pasal 6 

dan Pasal 12 khususnya huruf c. 
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Pertama, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dengan khususnya 

Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i. 

Pasal 5 menentukan, bahwa: 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau 

huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1). 

Sementara itu Pasal 12 khususnya huruf a, huruf e, huruf f, huruf g 

menentukan, bahwa: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 

atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajibannya; 

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau 

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 
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sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran 

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada 

kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain 

atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui 

bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan 

barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui 

bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 

Pasal 5 adalah orang yang menyuap sedangkan Pasal 12 khususnya huruf 

a, huruf e, huruf f, huruf g adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

yang menerima suap (hadian atau janji). 

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikaitkan ketentuan Pasal 12 

khususnya huruf a, huruf e, huruf f, huruf g tersebut, jika Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara yang terbukti menerima suap, dia dijatuhi Pasal 5 atau 

Pasal 12? Apakah dijatuhi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 

(dua ratus lima puluh juta rupiah), atau dipidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)? 

Kedua,  dalam Pasal 6 dan Pasal 12 khususnya huruf c. Pasal 6 

menentukan, bahwa:  

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 
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a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 

untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili; atau 

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi 

advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Artinya, bagi hakim 

dan advokat yang terbukti penerima suap pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

Tetapi, dalam Pasal 12 huruf c menentukan, bahwa Dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 

a. dst …; 

b. dst …; 

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi 

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
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hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat 

yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 

pengadilan untuk diadili; 

e. dst … sampai i …; 

Dengan demikian jika seorang hakim atau advokat terbukti menerima 

suap, apakah akan dihukum dengan Pasal 6 atau Pasal 12? Pasal 6 ayat (1) 

menentukan, bahwa: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

750.000.000,00 sedangkan Pasal 12 menentukan: Dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00? 

Mengenai hal lain untuk masalah Emblezzement atau penggelapan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf 

c. kemudian masalah Extortion atau Pemerasan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g. Mengenai Fraud atau Perbuatan Curang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; 

Pasal 7 ayat (2); dan Pasal 12 huruf h. Conflict of Interest in Procurement atau 

Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam Pasal 

12 huruf i. Kemudian masalah Gratification atau Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 

12C, di mana operasional Pasal 13C tergantung ada tidaknya perbuatan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, artinya kedua pasal tersebut tidak bisa 

dipisah. Kemudian masalah Attempting, Assisting, Cooperating atau 

Percobaan, Pembantuan, dan Persepakatan Jahat diatur dalam Pasal 15, 

maka masalah-masalah tersebut tidak perlu diuraikan lebih lanjut. 

 

B. Konsep Tentang Terminologi Ganti Rugi, Kompensasi Dan Restitusi 

Menelusuri Legislative guide for the implementation of the United Nations 

Convention Against Corruption maupun Technical Guide To The United Nations 

bp
hn



27 
 

Convention Against Corruption tidak ditemukan petunjuk pelaksanaan atas Pasal 

35 UNCAC. Sampai saat ini pun belum ada tuntutan dari badan atau orang yang 

menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi, baik berupa 

kompensasi atau restitusi berdasarkan Pasal 35 UNCAC. Demikian pula jika 

mengkaji substansi UU TIPIKOR atau pun Rancangan UU TIPIKOR, tidak ada 

satu ketentuan pun sebagai tumpuan pelaksanaan Pasal 35 UNCAC. 

Di dalam “Legislative guide for the implementation of the United Nations 

Convention Against Corruption” tidak ditemukan petunjuk pelaksanaan Pasal 

35 UNCAC. Hanya, dalam halaman 120 ditemukan pernyataan tanpa uraian 

lebih lanjut, yaitu Article 35: “Compensation for damage “Each State Party shall 

take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its 

domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a 

result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against 

those responsible for that damage in order to obtain compensation.” 

Demikian pula dalam buku “Technical Guide To The United Nations 

Convention Against Corruption” juga tidak ditemukan petunjuk pelaksanaan 

Pasal 35 UNCAC. Pada halaman 112 hanya ditemukan pernyataan: “For more 

information and analysis on the content and structure of, and the requirements set 

forth in, article 35 of the Convention, see the relevant chapter of the Legislative 

Guide for the Implementation of the United Nations Convention against 

Corruption”. Selanjutnya kalau menurut “daftar isi” dari technical guide itu 

hanya ditemukan uraian Article 34 dan loncat ke Article 36, sedangkan Article 

35 tidak dibahas sama sekali. Oleh sebab itu konsep tentang kompensasi dan 

restitusi atas kerugian yang diderita akibat sebuah tindak pidana dikaji dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep tentang 

kompensasi dan restitusi sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena ada 

beberapa peraturan perundang-undangan mengatur hal itu. 
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1. Definisi Ganti Rugi 

1.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana21 

Pasal 1 Angka 22: Ganti kerugian adalah hak seorang untuk 

mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan 

sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun 

diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena 

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

1.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang22 

Pasal 1 Angka 13: Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang 

dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau 

immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. 

1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi 

dan Korban23 

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 menentukan, bahwa yang dimaksud 

dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh 

negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian 

sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi 

adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau 

                                                      

21  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209). 

22  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720). 

23  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, 
Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860). 
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keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa 

pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk 

kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan 

tertentu. 

 

2. Subyek 

2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana24 

Pasal 95 ayat (1): Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak 

menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan 

diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan 

Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 

hukum yang diterapkan. 

Penjelasan Pasal 95 ayat (1): Yang dimaksud dengan "kerugian 

karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan 

oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak 

sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah 

penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. 

2.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia25 

Pasal 35 ayat (1): Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, 

restitusi, rehabilitasi. 

  

                                                      

24  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209). 

25  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4026). 
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Penjelasan Pasal 35 

-  Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang 

diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan 

ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. 

-  Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang 

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 

ketiga. Restitusi dapat berupa: 

a. pengembalian harta milik; 

b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau 

penderitaan; atau 

c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 

- Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan pada 

kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, 

atau hak-hak lain. 

2.3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi 

Undang-Undang26 

Pasal 36 ayat (1): Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak 

pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. 

Penjelasan Pasal 36 ayat (1): Yang dimaksud dengan "kompensasi" 

adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil. 

                                                      

26  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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284). 

bp
hn



31 
 

2.4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang27 

Pasal 48 ayat (1): Setiap korban tindak pidana perdagangan orang 

atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. 

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1): Dalam ketentuan ini, mekanisme 

pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus 

yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan 

penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum 

memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan 

restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah 

kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan 

orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak 

menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas 

kerugiannya. 

2.5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan28 

Pasal 236  

(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti 

kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan 

pengadilan. 

(2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan 

                                                      

27  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720). 

28  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025). 
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jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang 

terlibat. 

 

3. Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi 

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana 

Pasal 95 

(1) … dst 

(2) … dst 

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli 

warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili 

perkara yang bersangkutan. 

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti 

kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh 

mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili 

perkara pidana yang bersangkutan. 

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut 

pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. 

Pasal 82 ayat (4)  

Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95. 

Pasal 96 

(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat 

dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai 

alasan bagi putusan tersebut. 
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Pasal 101 

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan 

ganti kerugian sepanjang dalam Undang-Undang ini tidak diatur lain. 

Pasal 274 

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya 

dilakukan menurut tatacara putusan perdata. 

Pasal 275 

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka 

biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara 

berimbang. 

Penjelasan Pasal 275 

Karena terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam pasal ini 

bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan 

tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar bilamana biaya 

perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara 

berimbang. 

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia 

Pasal 35 

(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan 

atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, 

dan rehabilitasi. 

(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan 

HAM. 
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(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
3.2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi 

Undang-Undang 

Pasal 36 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah. 

(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan 

dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. 

Pasal 38 

(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya 

kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan 

pengadilan negeri. 

(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya 

kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan 

Pasal 39 

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 

dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 

memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam 

puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. 

Pasal 40 

(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi 

dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga 

kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai 
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dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, 

restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut. 

(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, 

dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. 

(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan 

pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan 

yang bersangkutan. 

Pasal 41 

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau 

restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli 

warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. 

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera 

memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga 

untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut 

diterima. 

Pasal 42 

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan 

secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau 

keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan. 

3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 

Pasal 7 ayat (1) menentukan, bahwa: Korban melalui JPU berhak 

mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas kompensasi dalam 

kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas 
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restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku 

tindak pidana. 

3.4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Pasal 48 

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti 

kerugian atas: 

a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; 

b. penderitaan; 

c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau 

psikologis; dan/atau 

d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat 

perdagangan orang. 

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 

amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana 

perdagangan orang. 

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat 

pertama. 

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan 

terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. 

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat 

banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam 

putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan 

kepada yang bersangkutan. 
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Penjelasan pasal 48 

Ayat (2): Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam 

ketentuan ini misalnya: 

a. kehilangan harta milik; 

b. biaya transportasi dasar; 

c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan 

dengan proses hukum; atau 

d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. 

Ayat (5): Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk 

uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses 

penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. 

Ayat (6): Restitusi dalam ketentuan ini merupakan 

pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus 

yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama. 

Pasal 49 

(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua 

pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda 

bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. 

(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan 

pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang 

bersangkutan. 

(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

pengadilan kepada korban atau ahli warisnya. 

Pasal 50 

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak 

korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau 

ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada 

pengadilan. 

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 

surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, 

untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi 

kepada korban atau ahli warisnya. 

(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, 

pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita 

harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk 

pembayaran restitusi. 

(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku 

dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. 

3.5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika29 

Pasal 96 

(1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang 

sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 

91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang 

yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah. 

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh pengadilan. 

Dengan demikian dalam tindak pidana korupsi, konsep ”kompensasi” 

sebagai pelaksanaan Pasal 35 UNCAC dapat dirumuskan bahwa kompensasi 

adalah ganti kerugian yang diterima oleh badan atau orang yang menderita 

kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang diberikan oleh negara 

                                                      

29  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 5062). 
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karena pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu memberikan ganti kerugian 

sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti 

kerugian yang diterima oleh badan atau orang yang menderita kerugian sebagai 

akibat dari perbuatan korupsi yang diberikan pelaku tindak pidana korupsi 

yang sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya. 

 

C. TINJAUAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF 

VICTIMOLOGI 

Hal yang menjadi salah satu pokok dari kajian ini adalah “pihak yang 

menderita kerugian” akibat tindak pidana korupsi. Jika disederhanakan pada 

sisi gramatikal maka frase yang tepat untuk mewakili istilah “pihak yang 

menderita kerugian” adalah kata “korban”30, sehingga sebagai bahan tinjauan 

pustaka yang akan melengkapi kajian ini, tim akan menggali berbagai literasi 

yang berkaitan dengan korban akibat tindak pidana dan dihubungkan dengan 

kajian viktimologi sehingga akan ditemukan relevansi terhadap permasalahan 

yang hendak dikaji.  

Membahas korban tindak pidana atau kejahatan, maka mainframe kita 

tidak terlepas dari disiplin ilmu viktimologi. Melalui viktimologi kita akan dapat 

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan korban itu sendiri, sehingga dengan 

menyanding viktimologi kita akan dapat mencari jawab persepsi korban sebagai 

pihak yang menderita kerugian khususnya akibat tindak pidana korupsi dan 

juga akan mampu menjawab berbagai hal seperti: penyebab tindak pidana, 

munculnya pihak yang menjadi korban, dan upaya meminimalisir timbulnya 

korban serta hak dan kewajiban yang diperoleh oleh seorang korban.  

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari 

suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang 

merupakan suatu kenyataan sosial. Melalui perumusan ini membawa akibat 

perlunya suatu pemahaman, sebagai berikut: 

                                                      

30  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti “Korban” disebutkan …yg menjadi menderita 
(mati dsb) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat…, sehingga makna “pihak yang menderita 
kerugian” dengan makna “korban” memiliki nilai sepadan.  
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a. … dst. 

b. sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya 

secara dimensional; 

c. sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara 

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 

d. sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 

struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.31 

Manfaat dari Viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai 

sebab dan dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran dalam usaha 

mencari kebenaran dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, 

delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara 

dimensional,32 selain sebagai alasan peringanan pemidanaan, pemberian 

kompensasi dan restitusi dan mengurangi penderitaan korban, yang didasarkan 

atas belas kasihan dan hormat atas martabat korban (compassion and respect for 

their dignity).33 

1. Pemaknaan Korban  

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita 

kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara 

langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target 

(sasaran) kejahatan.34 Secara umum korban merupakan individu atau 

kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan 

kejahatan.35 

                                                      

31  Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 40. 

32  Lihat Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, Edisi 
Pertama – Cetakan Kedua, 1989), hlm. 74. 

33  Muladi, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, (Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Dipenogoro, 1996), hlm. 107-108. 

34  Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu , 2010), hlm 51. 

35  Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, Abortus Provocatus Bagi 
Korban Perkosaan Perspekif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Universitas 
Atma Jaya, Edisi Pertama: Cetakan Pertama, 2001), hlm. 135. 
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Korban dari suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu 

atau orang perorangan, akan tetapi bisa juga berupa kelompok orang, 

masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, 

korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti 

tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita 

temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.36 

Pengertian korban yang lain juga banyak dikemukakan oleh para ahli 

maupun berbagai peraturan baik nasional maupun internasional, antara 

lain: 

1.1 Muladi 

Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual 

maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik 

atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial 

terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau 

omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, 

termasuk penyalahgunaan kekuasaan.37 

1.2 Arief Gosita 

Menurutnya, korban 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 hak asasi pihak yang dirugikan”.38 

1.3 Ralph de Sola 

Korban (victim) adalah “... person who has injured mental or physical 

suffering, loss of property or death resulting from an actual or 

attempted criminal offense committed by another...”39 

                                                      

36 Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 
(Antara Norma dan Realita), (Bandung : Rajawali Pers, 2006), hlm. 39. 

37  Muladi, HAM Dalam Persepktif Sistem Peradilan Pidana, op.cit., hlm. 108. 

38  Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Op.Cit., hal.63 

39 Ralph de Sola, Crime Dictionary, (New York: Facts on File Publication, 1998), hlm. 188. 
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1.4 Cohen 

Korban (victim) adalah “... whose pain and suffering have been 

neglected by the state while it spends immense resources to hunt 

down and punish the offender who responsible for that pain and 

suffering”.40 

1.5 Z.P. Separovic 

Korban (victim) adalah ” ... the person who are threatened, injured or 

destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, 

organization, or institution) and consequently; a victim would be 

anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act 

(not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, 

economic offences, non fulfillment of work duties) or an accidents. 

Suffering may be caused by another man or another structure, where 

people are also involved”41 

1.6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana. 

1.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga42 

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman 

kekerasan dalam lingkup rumah tangga.  

  

                                                      

40  Cohen dalam Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Korban Kejahatan, (Jakarta: BPHN, 
tanpa tahun), hlm. 9. 

41  Z.P. Separovic, Victimology, Op. cit., hlm. 29. 

42  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4419). 
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1.8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi43 

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 

mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, 

kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau 

perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. 

1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi 

dan Korban44 

Korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindak pidana”. 

1.10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia yang Berat45 

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 

mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental 

dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. 

1.11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, 

Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak 

Asasi Manusia Yang Berat46 

                                                      

43  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4425). 

44  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, 
dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860). 

45  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap 
Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171). 

46  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi 
Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik 
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Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 

mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian 

ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan 

hak-hak dasarnya, sebagi akibat pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. 

1.12 Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of 

Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985 

Korban (victims) means persons who, individually or collectively, have 

suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, 

economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, 

through acts or omission of criminal laws operative within Member 

States, including those laws proscribing criminal abuse of power”…… 

through acts or omissions that do not yet constitute violations of 

national criminal laws but of internationally recognized norms 

relating to human rights. 

Dari berbagai pengertian di atas, maka hakikat korban adalah “pihak yang 

menderita kerugian”, sehingga dalam kajian ini menjadi relevan manakala pihak 

yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi merupakan frase lain 

yang diidentifikasi sebagai korban kejahatan. Dan kerugian terhadap korban 

seperti pendapat Separovic dikatakan bahwa kerugian yang harus 

diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban 

kejahatan, akan tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang 

ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan, yang mana walaupun 

yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, akan tetapi 

pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia 

mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental. 

 

  

                                                                                                                                                                     
Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4172). 
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2. Hak-hak Korban  

Dalam pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan dikenal 

dengan dua model yaitu model hak-hak procedural dan model hak-hak 

pelayanan. Yang dimaksud dengan model hak-hak procedural yaitu si 

korban diberikan hak berperan aktif dalam proses persidangan di 

pengadilan dan mendudukkan si korban sebagai seorang subjek yang 

harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk mengejar kepentingannya. 

Sedangkan model hak-hak pelayanan, penekanan diletakkan pada 

perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban 

kejahatan. Polisi dapat mempergunakan korban kejahatan yaitu 

memberikan motivasi dan perlindungan keamanan. Kejaksaan dalam 

rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi 

pidana yang bersifat retributive dan dampak pernyataan-pernyataan 

korban sebelum pidana dijatuhkan.47 

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/A/Res/34 Tahun 1985 

juga mengatur hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, 

khususnya dalam proses peradilan, yaitu: 

a. Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga 

khusus untuk menanganinya. Namun pertama-tama perlu 

disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai 

mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan 

keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau 

penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya, 

yaitu mengenai: 

- Compassion, respect and recognition; 

- Receive information and explanation about the progress of the 

case; 

- Provide information; 

- Providing proper assistance; 

- Protection of privacy and physical safety; 

                                                      

47  H. R. Abdussalam, op.cit, hlm. 150. 
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- Restitution and compensation; 

- To access to the mechanism of justice system. 

Atau terjemahannya adalah: 

- Kasih sayang, penghargaan dan pengakuan;  

- Menerima informasi dan penjelasan tentang kemajuan kasus; 

- Memberikan informasi;  

- Memberikan bantuan yang tepat;  

- Perlindungan privasi dan keamanan fisik;  

- Restitusi dan kompensasi; Untuk mengakses mekanisme sistem 

peradilan. 

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan 

(fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa 

dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun 

keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau 

korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan 

prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat 

berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.  

Van Boven seorang pelapor khusus PBB mengemukakan hak-hak 

korban pelanggaran Hak Asasi Manusia secara komprehensif yang tidak 

hanya terbatas pada hak untuk tahu (right to know) dan hak atas keadilan 

(right to justice) tetapi juga hak atas reparasi (right to reparation). 

Berdasarkan penyelidikan Van Boven, hak-hak tersebut sudah terangkai 

didalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku, 

dan sudah ditegaskan pula dalam putusan-putusan (yurisprudensi) 

komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan 

regional hak asasi manusia.48 

Sedangkan yang dimaksud dengan hak reparasi atau lebih sering kita 

dengar dengan istilah seperti kompensasi, rehabilitasi dan restitusi yang 

bisa diterjemahkan sebagai proses pemulihan yaitu suatu hak yang 

                                                      

48  Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, 
Dan Rehabilitasi, (Jakarta : ELSAM, 2002), hlm xvi. 
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menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non 

material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia; pemulihan ini sering 

disebut dengan istilah kompensasi, rehabilitasi dan restitusi.  

Dengan demikian kompensasi merupakan kewajiban yang harus 

dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, 

seperti perawatan kesehatan mental fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, 

pendidikan dan tanah. Sedangkan Restitusi adalah kewajiban pengembalian 

harta milik atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian yang diderita, 

penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau 

penyediaan jasa oleh pelakunya sendiri. Sementara itu rehabilitasi merupakan 

kewajiban untuk memulihkan korban secara medis dan sosial.49 

 

3. Jenis-jenis Korban  

Jenis korban jika dilihat dari peranan terjadinya tindak pidana 

menurut Stephen Schafer terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai 

berikut50:  

a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap 

menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.  

b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang 

meransang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, 

korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya 

kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.  

c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. 

Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang 

miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang 

yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat 

disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab. 

d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan 

sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, 

                                                      

49  Theo Van Boven, Op.cit, hlm. Xvii. 

50  Schafer dalam Separovic sebagaimana dikutip dari Chaerudin dan Syarif Fadillah, Op.cit., 
hlm. 42, Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS, dan G. Wiratama, op.cit., hlm. 176-177. 
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merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa 

korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai 

pelaku. 

Dengan demikian dari sisi luasan penggolongan pihak yang dapat disebut 

sebagai korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu: 

a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau perorangan 

(bukan kelompok), 

b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum,  

c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas, 

d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya 

konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.51 

 

D. Tinjauan Perlindungan Masyarakat Dalam Konteks Negara Hukum 

Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai bentuk negara hukum. Hal ini 

tertuang secara jelas dalam konstitusinya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menyebutkan: 

“Negara adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka segala bentuk 

perbuatan yang berlangsung dalam sistem ketatanegaraan berikut juga dengan 

sistem sosial kemasyarakatan harus dilandasai dengan hukum yang berlaku dan 

ditegakkan bagi seluruh elemen negara. 

Agar hubungan setiap elemen negara di wilayahnya dapat berjalan dengan 

efektif, tentu diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan 

negara tersebut. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara 

diberi tugas untuk mengorganisir penduduk di wilayahnya, karena tidak ada 

negara dengan penduduk yang disorganised hidup berdampingan dengan 

pemerintahan yang terorganisir.52 Selain itu, melalui pemerintahan yang ada, 

                                                      

51  Lihat dalam Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan (Antara Norma dan Realita), (Bandung: Rajawali Pers, 2006), hlm. 43. 

52  Huala Adolf, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 
Cetakan Ketiga – Edisi Revisi, 2002), hlm. 3. 
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suatu negara dapat memberikan perlindungan pada penduduknya dan 

memenuhi kepentingan-kepentingan penduduknya.53 

1. Tujuan dan Fungsi Negara 

Dalam menjalankan fungsi dan guna mencapai tujuan negara serta 

menjamin kesinambungan antara pelaksanaan perintah dan kekuasaan 

negara yang dilaksanakan oleh pemerintahnya serta menjaga 

keseimbangan hubungan kepentingan di wilayahnya, maka negara 

memerlukan suatu instrumen/sarana yang dapat menjamin agar 

hubungan antara pemerintah dan penduduknya dapat berjalan harmonis, 

dan instrumen/sarana yang dimaksud adalah Hukum.54 

Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan dan fungsi negara adalah 

untuk melindungi dan memberikan perasaan aman kepada 

masyarakatnya. Pemikiran ini antara lain didukung oleh:55 

a. Menurut Jacobson dan Lipman, bahwa negara memiliki fungsi jasa 

dan fungsi perniagaan, negara juga memiliki fungsi essensil yaitu 

fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara dan melindungi 

antara lain pemeliharaan angkatan perang untuk pertahanan 

terhadap serangan dari luar atau untuk menindas pergolakan dalam 

negeri, pemeliharaan angkatan kepolisian untuk menindas kejahatan 

dan penjahat, pemeliharaan pengadilan untuk mengadili pelanggar 

hukum, mengadakan perhubungan luar negeri dan lain sebagainya, 

b. Menurut Charles E. Merriam, bahwa tujuan negara adalah: 

1) Keamanan ekstern, yaitu perlindungan negara terhadap 

serangan-serangan dari luar terhadap kelompok sendiri, 

2) Ketertiban intern, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam 

bidang sosial serta menetapkan pembagian kerja dan 

                                                      

53  Dikdik M. Arief Mansur,dan Elisatris Gultom, op cit, hlm. 2. 

54  Ibid. hlm. 2. 

55  Ibid. hlm. 7. 
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tanggungjawab atas pelaksanaan perturan-peraturan pada 

segenap fungsionaris negara, 

3) Keadilan (justice), yang terwujud dalam sistem dimana 

terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang 

memberikan kepada setiap orang apa yang telah disetujui dan 

dianggap patut,   

4) Kesejahteraan, pengertian kesejahteraan ini meliput keamanan, 

ketertiban, keadilan dan kebebasan, 

5) Kebebasan, yakni kesempatan untuk mengembangkan dengan 

bebas hasrat-hasrat individu akan ekspresi kepribadiannya 

yang harus disesuaikan dengan gagasan kemakmuran umum. 

c. Menurt Leslie Lipton, bahwa fungsi negara yang asli dan tertua 

adalah perlindungan karena negara dibentuk oleh individu-individu 

untuk memperoleh perlindungan dan negara terus dipertahankan 

untuk memelihara tujuan tersebut. Selain menginginkan 

perlindungan fisik dari negaranya, individu juga mengharapkan 

adanya perlindungan pula dalam berbagai bidang, seperti 

perlindungan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya 

tuntutan seperti itu terjadilah pergeseran dalam tujuan negara. 

Perlindungan diperluas dengan ketertiban (order): “it is order that is 

able to grow, after protection has been firmly planted, and it is an 

order by way of use that government seeks to nurture”. 

d. Sedangkan menurut L.V. Ballard, tujuan negara terutama adalah 

untuk memelihara ketertiban dan peradaban, sedangkan fungsi 

negara adalah untuk menciptakan syarat-syarat dan perhubungan-

perhubungan yang memuaskan dan konstruktif bagi semua warga 

negara. 

Dari berbagai pendapat ahli diatas maka pada prinsipnya negara wajib 

memberikan jaminan perlindungan bagi warganya termasuk dari adanya 

ancaman yang berasal dari luar negara maupun dari dalam wilayah negara yang 

bersangkutan, sehingga apabila negara memiliki kewajiban untuk melindungi 
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seluruh warga negaranya dalam keadaan biasa, maka sudah sewajarnya apabila 

negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan, yang 

mungkin mengalami penderitaan secara ekonomis, fisik maupun secara psikis.   

Di samping itu, sebagai konsekwensi dari dianutnya model negara 

kesejahteraan, maka negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan 

kesejahteraan pada masyarakatnya (warga negaranya), sehingga pada saat 

anggota masyarakat mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan 

kesejahteraannya terusik, misalnya warga negara menjadi korban kejahatan, 

sudah sewajarnya apabila negara bertanggung jawab untuk memulihkan 

kesejahteraan warga negaranya, mengingat negara telah gagal dalam 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.56  

2. Perlindungan Korban Oleh Negara 

Permasalahan penegakan hukum pidana setidaknya melibatkan 

beberapa pihak yaitu pelaku, korban dan negara, selama ini fokus 

perhatian masalah keadilan dan hak asasi manusia lebih mengedepankan 

pada kepentingan pelaku dan negara, sedangkan terhadap korban dari 

instrumen hukum yang ada masih kurang memadai dan kurang 

memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas 

dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah 

perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting 

sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Masalah pentingnya perlindungan bagi korban kejahatan telah 

memperoleh perhatian serius sejak tahun 1985 dengan terbitnya 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari The Seventh 

United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of 

Offenders, yang berlangsung di Milan, Itali, yang mana dalam salah satu 

rekomendasinya menyebutkan: “Offenders or third parties responsible for 

                                                      

56  Ibid hlm. 9. 
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their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, 

their families or dependants. Such restitution should include the return of 

property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of 

expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services 

and the restoration of rights”.  

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang 

diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban 

kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban 

akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling 

menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh 

perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada 

pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi 

sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak 

dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan 

hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja 

tetapi juga korban kejahatan.57 

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban 

kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik 

perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis 

berpendapat: “to much attention has been paid to offenders and their rights, 

to neglect of the victims”.58 Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat 

bukti yang memberi keterangan59 yaitu hanya sebagai saksi, sehingga 

kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam 

memperjuangkan haknya adalah kecil.60 Rendahnya kedudukan korban 

                                                      

57  Ibid hal.21 

58  Gilbert Geis, “Victims and Witness Assistance Program”, dalam: Sanford H. Kadish (ed.), 
Encyclopedia of Crime and Justice, (New York: The Free Press: A Division of Macmillan Inc.,  
Volume 4, 1983), hlm. 1600. 

59  Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, Edisi 
Pertama – Cetakan Kedua¸1989), hlm. 94. 

60  Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan Dalam Pespektif Vikimologi Dan Hukum 
Pidana Islam, (Jakarta: Grhalia Press, Cetakan Pertama, Juli 2004), hlm. 47. 
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dalam penanganan perkara pidana dikemukakan pula oleh Prassell yang 

menyatakan: “Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of 

assault, robbery, theft, and other offences were ignored while police, courts, 

and academicians concentrated on known violators”.61 

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum 

(polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi 

dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan 

korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena 

telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), 

dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia 

tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. 

Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang 

menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap 

sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).62 

Hukum Pidana Materiil (KUHP) dan Hukum Pidana Formil (KUHAP) 

lebih menitik-beratkan perhatian pada pembuat korban (pelaku 

kejahatan) daripada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau 

pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, 

walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya 

tindak pidana.63 Namun demikian secara umum korban merupakan 

individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial 

karena tindakan kejahatan.64 

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah 

saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang 

mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban 

                                                      

61  Frank R. Prassel, Criminal Law, Justice, and Society, (Santa Monica – California: Goodyear 
Publishing Company Inc., 1979), hlm. 65. 

62  Dikdik M. Arief Mansur,dan Elisatris Gultom, loc cit, hlm. 21. 

63  Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, op.cit., hlm. 93. 

64  Lihat Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, Abortus Provocatus 
Bagi Korban Perkosaan Perspekif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Jakarta: 
Universitas Atma Jaya, : Edisi Pertama: Cetakan Pertama, 2001), hlm. 135. 
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sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan 

hukum (equality before the law). Perhatian kepada korban dalam 

penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas 

kasihan dan hormat atas martabat korban (compassion and respect for 

their dignity).65 

 

E. Tinjauan Penerapan Pasal 34 Dan 35 United Nations Convention 

Against Corruption, 2003 

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di 

Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah ikut menandatangani 

United Nations Convention Against Corruption/UNCAC (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi) yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis 

Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.  

Sebagai kelanjutan dari penandatanganan tersebut, Indonesia telah 

meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi, 2003).66   

Arti penting konvensi tersebut bagi Indonesia adalah komitmen nasional 

untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik 

internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Arti penting 

lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah: untuk meningkatkan kerja 

sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan 

mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar 

negeri; meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik, meningkatkan kerja sama internasional dalam 

                                                      

65  Muladi, “HAM Dalam Persepktif Sistem Peradilan Pidana”, dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi 
Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung: 
Refika Aditama, 2005), hlm. 107. 

66  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4620. 
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pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan 

narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum; 

mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja 

sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, 

regional, dan multilateral; dan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai 

dengan Konvensi ini.67 

Perspektif strategi nasional terkait dengan korupsi yang berkembang saat 

ini adalah masih dalam tataran bagaimana untuk mencegah dan memberantas 

korupsi dan semuanya tersebut masih dipahami dalam perspektif hukum 

pidana. The Council of Europe, menggunakan pendekatan lain di luar hukum 

pidana. Pendekatan yang digunakan dalam memberantas korupsi adalah 

kemungkinan untuk mengatasi fenomena korupsi dari sudut pandang hukum 

perdata.  

Ide dasar di balik pendekatan seperti itu adalah bahwa, dalam kasus-kasus 

tertentu (misalnya dalam kompetisi pengadaan barang/jasa), pihak yang telah 

menderita kerusakan akibat tindak korupsi, mungkin akan lebih tertarik untuk 

memulihkan uang yang seharusnya didapatkan dari kontrak pengadaan 

barang/jasa, daripada melihat pihak lain, yang diduga penyuap, masuk dalam 

penjara.  

Hukum perdata masih dianggap lemah dalam memberantas korupsi, 

namun demikian, hukum perdata memiliki potensi besar untuk menjadi salah 

satu langkah yang dapat lebih sering digunakan di masa yang akan datang, 

selain hukum pidana, untuk memerangi korupsi.68 

                                                      

67  Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

68  Peter Csonka, Civil Law and Corruption, makalah disampaikan pada The 9th International 
Anti-Corruption Conference. (http://9iacc.org/papers/day3/ws1/d3ws1 _pcsonka.html, diakses 
pada tanggal 10 April 2013). 
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Dengan pemikiran tersebut di atas, UNCAC yang telah diratifikasi 

Indonesia telah mengintroduksi suatu norma baru terkait konsekuensi akibat 

tindakan korupsi dan kompensasi kerugian akibat tindak pidana korupsi.  

Konsekuensi akibat tindakan korupsi di atur di dalam Pasal 34 UNCAC, 

yaitu disebutkan bahwa: “With due regard to the rights of third parties acquired 

in good faith, each State Party shall take measures, in accordance with the 

fundamental principles of its domestic law, to address consequences of corruption. 

In this context, States Parties may consider corruption a relevant factor in legal 

proceedings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or other similar 

instrument or take any other remedial action.” Maksud dari pasal tersebut bahwa 

negara harus mengambil tindakan sesuai dengan hukum nasionalnya untuk 

mengatasi pembuatan kontrak-kontrak atau bentuk lainnya yang dilakukan 

para pihak yang diindikasikan adanya unsur korupsi dengan memperhatikan 

hak-hak pihak ketiga yang diperoleh dengan itikad baik, dan juga membatalkan 

atau meniadakan kontrak; menarik kembali konsesi atau instrumen serupa 

lainnya atau mengambil tindakan perbaikan lainnya.   

Sedangkan untuk kompensasi kerugian akibat tindak pidana korupsi 

diatur di dalam Pasal 35 UNCAC, yaitu disebutkan bahwa: “each state party shall 

take such measures as may be necessary to permit its courts to order those who 

have committed offences established in accordance with this Convention to pay 

compensation or damages to another State Party that has been harmed by such 

offences”. 

Maksud dari ketentuan tersebut yaitu bahwa Negara harus mengambil 

tindakan yang dianggap perlu untuk memberikan kewenangan ke pengadilan 

untuk memerintahkan orang-orang yang melakukan kejahatan tindak pidana 

korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang 

telah dirugikan oleh kejahatan tersebut. 

Sejalan dengan ketentuan dalam UNCAC tersebut, United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime/UNTOC, yang telah 
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diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan 

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi 

PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)69 pun telah 

mengintroduksi pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana korupsi, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan 25 ayat (1-2) UNTOC. 

Di dalam Pasal 14 ayat (2) UNTOC disebutkan bahwa: “When acting on the 

request made by another State Party in accordance with article 13 of this 

Convention, States Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so 

requested, give priority consideration to returning the confiscated proceeds of 

crime or property to the requesting State Party so that it can give compensation to 

the victims of the crime or return such proceeds of crime or property to their 

legitimate owners”. Kemudian di dalam Pasal 25 ayat (2) diatur pula bahwa: 

“Each State Party shall establish appropriate procedures to provide access to 

compensation and restitution for victims of offences covered by this Convention“.  

Maksud ketentaun UNTOC tersebut jelas bahwa pengembalian harta hasil 

korupsi diprioritaskan untuk dikembalikan kepada pihak korban kejahatan dan 

negara wajib menetapkan prosedur yang tepat untuk memberikan akses ke 

kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana yang tercakup oleh 

konvensi ini (korupsi dan money laundering). 

Norma berupa “konsekuensi akibat tindakan korupsi” dan pemberian 

“kompensasi kerugian akibat tindak pidana korupsi” merupakan norma baru 

yang belum diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 

Tahun  2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga hal yang menarik 

untuk mengkaji kemungkinan diterapkannya atau diadopsinya ketentuan dalam 

UNCAC dan UNTOC tersebut dalam hukum normatif.   

                                                      

69  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4960. 
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Hal ini juga sejalan dengan Pasal 65 ayat (1) UNCAC yang menyatakan 

bahwa Setiap Negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, termasuk 

tindakan-tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar dari hukum nasionalnya, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban-

kewajibannya berdasarkan Konvensi  UNCAC.  

1. Penerapan Ketentuan Pasal 34 dan 35 UNCAC Dalam Hukum 

Indonesia 

Perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dibuat oleh 

Indonesia dengan negara atau organisasi internasional. Bila diikuti maka 

Indonesia terikat untuk menjalankan dan mentransformasikan ke dalam 

hukum nasionalnya. Perjanjian internasional diikuti karena Indonesia 

sebagai sebuah negara memiliki kepentingan yang bersifat lintas batas 

(crossborder). Pelaksanaan selama ini, sejak tahun 1998 telah banyak 

perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia. Hanya saja keikut-

sertaan Indonesia lebih banyak dalam rangka kepentingan image building, 

daripada kepentingan secara nasional. Perjanjian internasional diikuti 

sekedar untuk memuaskan tuntutan berbagai komponen dalam negeri. 

Keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian internasional berarti 

negara tersebut dengan sengaja membebankan dirinya untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian 

internasional. Salah satu kewajiban tersebut adalah mentransformasikan 

ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum 

nasionalnya. Ini berlaku pula bagi Indonesia. Keikutsertaan Indonesia 

dalam berbagai perjanjian internasional akan menimbulkan kewajiban 

bagi Indonesia untuk melakukan sejumlah amandemen terhadap 

peraturan perundang-undangannya. Bila ada peraturan perundang-

undangan yang bertentangan maka harus diseleraskan dengan perjanjian 

internasional yang diikuti. Sebagai contoh dibidang Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) sejak tahun 2000 hingga 2002, sebagai kewajiban atas 

keikutsertaan Indonesia dalam Trade-Related aspects of Intellectual 

Property rights (TRIPs), pemerintah telah mengamandemen UU Paten, UU 
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Merek, UU Hak Cipta, bahkan mengintrodusir UU Rahasia Dagang, UU 

Desain Industri, dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.70 

Globalisasi ditandai ddengan maraknya perjanjian internasional 

yang mencoba mengatur permasalahan-permasalahan yang sebenarnya 

menjadi domain hukum nasional. perjanjian internasional semacam ini 

tidak secara langsung menciptakan aturan melainkan hanya melakukan 

standard-setting yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan negara-negara yang menandatangani perjanjian internasional.  

Perjanjian internasional tidak menciptakan norma itu sendiri yang 

mengikat, namun negara-negara anggota penandatangan perjanjian 

internasional itu sendiri yang menciptakan norma-norma dimaksud. 

Undang-Undang yang mengimplementasikan kewajiban Negara anggota 

terhadap konvensi untuk mengundangkannya dalam hukum nasional. 

konvensi-konvensi tersebut hanya membatasi diri pada formula “each 

party shall adopts in its national legislation..”71  

Komitmen keseriusan negara-negara anggota penandatangan 

konvensi diwujudkan dengan kewajiban mereka untuk terlibat dalam 

mengkaji secara menyeluruh terhadap struktur hukum dan kelembagaan 

anti-korupsi dalam rangka untuk mengevaluasi kepatuhan mereka dengan 

UNCAC dan dan untuk mengidentifikasi kebutuhan potensial untuk 

diperbarui.72  

Berdasarkan hal tersebut, penandatanganan UNCAC oleh Indonesia juga 

harus diiringi oleh komitmen untuk mentrasformasikan ketentuan-ketentuan 

UNCAC ke dalam hukum nasional kita dengan ketentuan adanya penyelarasan 

                                                      

70  Hikmahanto Juwana, Undang-Undang Hubungan Luar Negeri: Konteks, Konsep Pemikiran 
dan Pelaksanaannya Selama Ini, (http://www.ilcgweb.com/?p=117, diakses tanggal 22 Juli 
2010). 

71  Damos Dumoli Agusman, Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional 
RI, Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia, (Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5 No. 3, April 
2008), hlm. 501. 

72  Komisi Pemberantasan Korupsi, GAP Analysis Study Report: Identification of Gaps between 
Laws/Regulations of the Republic Indonesia and the United Convention Against Corruption, 
(Jakarta: KPK, 2006), hlm. 9.  
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atau pengharmonisasian ketentuan dalam UNCAC dengan peraturan 

perundang-undangan Indonesia yang ada. Misalnya untuk mengatur masalah  

2. Proses Harmonisasi UNCAC Dengan Peraturan Perundang Undangan 

Yang Ada 

UNCAC yang telah menjadi bagian dari dan berlaku sebagai hukum 

nasional Indonesia, berdampak terhadap hukum atau peraturan 

perundang-undangan nasional Indonesia yang lainnya yang sudah ada dan 

lebih dahulu berlaku. UNCAC sebagai sebuah konvensi dalam ruang 

lingkup hukum internasional, sebenarnya dampaknya terhadap hukum 

nasional Indonesia, sama seperti dampak dari konvensi-konvensi lainnya, 

terhadap hukum atau undang-undang pidana nasional Indonesia. Dampak 

tersebut akan cukup besar terjadinya terutama yang berkenaan dengan 

ketentuan UNCAC yang bersifat imperative, sedangkan ketentuan UNCAC 

yang bersifat fakultatif, dampaknya itu relatif kecil.  

Namun, meskipun kecil, tetap harus diberikan perhatian yang 

sungguh-sungguh karena bersentuhan dengan peraturan perundang-

undangan nasional yang ada hubungannya dengan ketentuan UNCAC 

tersebut. Untuk menyelesaikan dampak ini, maka Indonesia harus 

mentransformasikan substansinya ke dalam hukum atau peraturan 

perundang-undangan nasionalnya. 

Pentransformasian tersebut dapat disistematikakan sebagai berikut: 

Pertama, terhadap ketentuan UNCAC yang baru sama sekali dan tidak ada 

padanan atau pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia, maka 

harus membuat undang-undang yang baru atau memasukkan ke dalam 

undang-undang yang telah ada yang terkait. Hal ini terutama berkenaan 

dengan substansi yang berupa kaidah hukum materiil substansial; Kedua; 

terhadap ketentuan UNCAC yang sudah ada padanan atau pengaturannya 

di dalam hukum nasional Indonesia, maka dalam hal ini, harus dilakukan 

penyelarasan atau pengharmonisasian ketentuan peraturan perundang-

undangan nasional dengan ketentuan UNCAC.  
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Terkait dengan Pasal 35 dan 34 UNCAC, oleh karena ketentuan pasal 

tersebut merupakan hal yang baru dan tidak ada padanan atau 

pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia, maka harus membuat 

undang-undang yang baru atau memasukkan ke dalam undang-undang 

yang telah dan dengan terlebih dahulu melewati mekanisme penyelarasan 

atau pengharmosasian dengan peraturan perundang-undangan terkait 

yang telah ada. 

 

F. Konsep Dasar Hak Rakyat 

Secara filosofis, salah satu fungsi negara adalah melindungi dan 

menyejahterakan rakyatnya, dalam rangka menyejahterakan rakyat itulah, 

maka negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak 

warga negara.73 Para Founding Fathers bangsa ini pun memahami dan 

menyadari betul hal ini dalam konsep bernegara, hal ini dapat dilihat dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa 

cita-cita bangsa ini diantaranya adalah:74 “untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

Isi dari pembukaan UUD 1945 diatas menjelaskan bahwa negara memiliki 

tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-

luasnya karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam hal ini tanggung jawab negara adalah bagaimana mengusahakan semua 

prasyarat, kondisi dan sarana maupun prasarana yang dapat mendukung 

tercapainya kesejahteraan publik dengan menjamin ketersediaan pelayanan 

kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.75 

                                                      

73  Hesti Puspitosari, Khalikussabir, Luthfi Kurniawan, Filosofi Pelayanan Publik, (Malang: 
Setara Press, 2011),  

74  Tercantum dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 

75  Hesti Puspitosari, Op.Cit, hlm 48-50 
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Keberadaan konstitusi berkembang dari ide pemerintahan yang terbatas 

(limited government)76 atau paham konstitusionalisme agar kekuasan tidak 

disalahgunakan.77 Menjadi perhatian utama dalam paham konstitusionalisme, 

bahwa walaupun pemerintah (dalam arti luas) dibentuk untuk melayani 

kepentingan orang banyak, namun diperlukan pembatasan kekuasaan ketika 

menjalankan kekuasaan. 

Konstitusi tidak hanya memuat pembagian kekuasaan dalam bentuk 

pembentukan lembaga-lembaga negara dan batas-batas kekuasaannya, tetapi 

juga menjamin hak asasi manusia. Sri Soemantri menegaskan bahwa materi 

muatan konstitusi, yaitu: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi dan warga 

negara; ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; 

adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat 

fundamental.78 Secara umum, konstitusi setiap negara terdiri dari (materi 

muatan), bagian pertama berkaitan dengan struktur pemerintahan; dan bagian 

kedua, berkaitan dengan jaminan hak-hak asasi manusia khususnya kepada 

warga negara. 

Dijaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan suatu bentuk 

transformasi hak asasi manusia dari hak-hak moral menjadi hak-hak hukum.79 

Sebagai hak–hak konstitusional. Dalam hal ini, konstitusi tidak menciptakan 

hak-hak baru, melainkan hanya mengakui keberadaan hak asasi manusia 

sebagai hak-hak yang melekat pada manusia secara alamiah.80 Hal tersebut 

memungkinkan terjadinya kemiripan substansi pengakuan hak asasi manusia 

dalam konstitusi di berbagai negara.  

                                                      

76  K.C. Wheare, Modern Constitution, (London: Oxford University Press, 1975), hlm. 7.  

77Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, , 
1993), hlm 57. Lord Acton mengatakan: ”power tends to corrupt, absolute power corrupt 
absolutely”. Bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut sudah 
pasti akan disalahgunakan. 

78  Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, edisi revisi, (Bandung: Alumni, 
2006), hlm. 1. 

79  Indra Perwira, Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan  
Berdasarkan Undang-Undang 1945, disertasi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2009), hlm. 22. 

80  Allan R. Brewer-Car´Ias, Constitutional Protection Of Human Rights In Latin America A 
Comparative Study Of Amparo Proceedings, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 
hlm.19.   
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Selain itu, kemiripan subtansi pengakuan hak–hak asasi manusia yang 

diakui konstitusi berbagai negara disebabkan karena suatu negara belajar dari 

(konstitusi) negara lainnya atau karena berbagai negara telah meratifikasi 

berbagai perjanjian internasional pokok di bidang hak asasi manusia, sehingga 

perlu menyesuaikan konstitusinya dengan ketentuan-ketentuan hukum hak 

asasi manusia internasional.81  

Konstitusi juga harus berfungsi sebagai kendaraan (the vehicle for defining 

the international order) yang dapat mengakomodasikan tatanan internasional 

ke dalam sistem hukum nasional.82 

Selain itu, kedudukan UUD secara umum dianggap sebagai hukum 

tertinggi,83 berimplikasi bagi jaminan hak–hak konstitusional. Salah satu prinsip 

hierarki peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.84 Prinsip ini berlaku di Indonesia, 

kedudukan UUD 1945 ditempatkan sebagai peraturan perundang-undangan 

dengan hierarki tertinggi.85 

Terkait pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar, Bagir Manan 

mengatakan:86 ”dimasukkannya HAM dalam UUD 1945 diharapkan akan 

semakin memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena 

akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional 

(constitutional rights)”. 

                                                      

81 David S. Weissbrodt,Connie de la Vega, International Human Rights Law: An 
Introduction, (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2007), hlm. 343. 

82  James T Mchugh, Comparative Constitutional Traditions, dalam Krisna HArahap, 
KOnstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, (Bandung: PT. Grafitri Budi Utami, 
2009), hlm 73-74. 

83  Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 35. 

84  Bagir Manan, Dasar- Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Ind.Co-Hill, 1992), 
hlm. 15; lihat juga Rosjidi Ranggawidjadja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, (Bandung: 
Mandar Maju, 1998), hlm.  50 – 51. 

85  Lihat Pasal ayat (1) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 

86  Bagir Manan dkk, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di 
Indonesia, (Bandung: YHDS - Alumni, 2001), hlm. 83 – 84. 
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Konstitusi Indonesia mengamanatkan negara kesejahteraan, amanat  dan 

konsepsi tersebut terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945: 

“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. 

Isi dari pembukaan UUD 1945 di atas menjelaskan bahwa negara memiliki 

tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-

luasnya karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam hal ini, tanggung jawab negara adalah mengusahakan semua prasyarat, 

kondisi dan sarana maupun prasarana yang dapat mendukung tercapainya 

kesejahteraan umum.87 Kesejahteraan umum adalah suatu kondisi tertentu 

yang dirasakan oleh publik mengenai kehidupannya yang baik dan 

berkeadilan.88 Kondisi publik yang sejahtera dapat dideskripsikan sebagai 

keadaan masyarakat yang bebas dari perasaan lapar, kemiskinan kecemasan 

akan hari esok, perasaan takut dari penindasan dan dari ketidakadilan.89 

Korupsi telah merenggut hak-hak warga negara tersebut, begitu banyak 

pelayanan yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, baik dari kualitas 

maupun kuantitas.  The right to complain, to be heard and to have corrective 

action merupakan suatu hak yang penting terutama ketika masyarakat atau 

individu berhubungan dengan negara atau pemerintah. Masyarakat memiliki 

hak untuk ‘memperkarakan’ melalui impartial arbiter.90 Masyarakat harus 

merasa yakin bahwa kekuasaan publik dilaksanakan secara adil dan patut 

berdasarkan hukum dan keadilan, dan hal ini bermakna adanya hak untuk 

didengar secara adil di muka pemutus perkara serta hak untuk memiliki 

kesempatan yang adil.91 

                                                      

87  Hesti Puspitosari, Op.Cit, hlm 48-50. 

88  Ibid 

89  Ibid 

90  Roy Gregory dan Philip Giddings, seperti dikutip dalam Zainal Muttaqien, Dicky Risman, 
Susi Dwi Harijanti, “Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya 
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaran”, Laporan Akhir Penelitian 
Andalan (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2010), hlm. 42. 

91  Ibid. 
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Hak-hak prosedural di atas merupakan salah satu ciri penting negara 

hukum yang demokratis, sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, yaitu 

terdapatnya jaminan bagi setiap orang untuk ’memperkarakan’ negara atau 

pemerintah yang melakukan atau dianggap melakukan tindakan yang 

merugikan, baik secara materil maupun imateril.92 Bagir Manan mengatakan 

bahwa memperkarakan di sini diartikan dalam arti luas, mulai dari keluhan, 

keberatan, sampai pada tingkat menggugat secara hukum.93 Jaminan ini harus 

pula disertai dengan tersedianya lembaga serta mekanisme penyelesaian yang 

tidak memihak, walaupun yang dihadapi adalah negara atau pemerintah.  

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Dalam BAB XA HAK ASASI MANUSIA Pasal 28I94 ditentukan, bahwa: 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas 

dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk 

menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara 

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

                                                      

92  Bagir Manan, ‘Fungsi Ombudsman’, dalam Zainal Muttaqien, Dicky Risman, Susi Dwi 
Harijanti, “Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya 
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaran”, Laporan Akhir Penelitian 
Andalan (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,  2010), hlm. 42. 

93  Ibid. 

94 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. 
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2. The Indigenous and Tribal Peoples Convention 

Dengan demikian hak masyarakat tradisional, dalam hal ini 

hak masyarakat adat, dijamin oleh konstitusi Negara Indonesia. 

Bahkan dunia internasional pun juga melindungi hak masyarakat 

tradisional sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO Nomor 169 

tentang pribumi dan Konvensi masyarakat kesukuan yang mulai 

berlaku 5 September 1991.95 

Dalam Pasal 14 Konvensi ILO Nomor 169 itu ditentukan, 

bahwa pertama, Hak-hak atas apa yang dimiliki dan apa yang 

dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan 

terhadap tanah-tanah yang secara tradisional mereka tempati 

harus diakui. Selain itu, dalam situasi yang tepat harus diambil 

upaya-upaya untuk menjaga dan melindungi hak dari masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan untuk menggunakan tanah-tanah 

yang tidak secara eksklusif mereka tempati, tetapi yang secara 

tradisional mereka masuki untuk menyambung hidup dan untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tradisional. Dalam hal ini, perhatian 

khusus harus diberikan pada situasi yang dihadapi oleh masyarakat 

hukum adat pengembara dan para peladang berpindah. Kedua, para 

pemerintah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana 

yang diperlukan untuk mengidentifikasi tanah-tanah yang 

secara tradisi ditempati oleh masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan, dan untuk menjamin perlindungan secara 

efektif terhadap hak-hak mereka atas apa yang mereka miliki 

dan apa yang mereka kuasai. Ketiga, prosedur-prosedur yang 

memadai harus disusun dalam sistem hukum nasional untuk 

membereskan tuntutan-tuntutan hak atas tanah oleh masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan. 

                                                      
95 the Indigenous and Tribal Peoples Convention - ILO Convention No. 169. 

bp
hn



67 
 

Selanjutnya dalam Pasal 15 diatur, bahwa hak dari masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan atas sumber-sumber daya alam 

yang berkaitan dengan tanah-tanah mereka harus secara khusus 

dijaga dan dilindungi. Hak-hak tersebut termasuk hak dari 

masyarakat hukum adat ini untuk berpartisipasi dalam penggunaan, 

pengelolaan dan konservasi sumber-sumber daya ini. 

Dalam situasi-situasi di mana Negara tetap mempertahankan 

kepemilikan atas sumber-sumber daya mineral atau sumber-

sumber daya yang terdapat di bawah permukaan tanah atau 

hak-hak atas sumber-sumber daya lain yang menyangkut 

tanah, para pemerintah harus menetapkan atau mempertahankan 

prosedur-prosedur yang mengharuskan mereka untuk 

mengkonsultasikannya dengan masyarakat hukum adat ini, guna 

mendapatkan keterangan yang benar tentang apakah dan hingga 

sejauh mana kepentingan masyarakat hukum adat ini akan 

dirugikan, sebelum menjalankan atau mengizinkan program-

program apapun untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi 

sumber-sumber daya tersebut yang menyangkut tanah-tanah 

mereka. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus, 

bilamana mungkin, ikut mendapatkan manfaat dari kegiatan-

kegiatan tersebut, dan harus menerima ganti rugi (kompensasi) 

yang adil atas setiap kerusakan atau kerugian yang dapat timbul 

yang harus mereka tanggung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan 

tersebut. 

Kemudian dalam Pasal 16 ditentukan, bahwa: (i) Mengikuti 

ayat-ayat berikut dari Pasal ini, masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan tidak boleh disingkirkan dari tanah-tanah yang 

mereka tempati; (ii) Bilamana pemindahan masyarakat hukum adat 

ini ke tempat lain dianggap perlu sebagai suatu langkah 

pengecualian, pemindahan ke tempat lain tersebut hanya boleh 

berlangsung apabila mereka dengan kehendak bebas yang mereka 

miliki menyetujuinya setelah mereka memaklumi akibat-akibatnya. 
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Bilamana tidak dapat diperoleh persetujuan dari mereka, 

pemindahan ke tempat lain tersebut hanya boleh berlangsung 

dengan mengikuti prosedur-prosedur semestinya yang ditetapkan 

oleh peraturan perundang-undangan nasional, termasuk dengan 

cara mengumpulkan pendapat umum bilamana dipandang tepat 

atau patut dilakukan, sehingga memberikan kesempatan bagi 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk dapat terwakili 

kepentingannya secara efektif; (iii) Bilamana mungkin, masyarakat 

hukum adat ini harus mempunyai hak untuk pulang ke tanah-tanah 

tradisional mereka, segera setelah tidak ada lagi alasan untuk 

memindahkan mereka ke tempat lain; (iv) Ketika kepulangan seperti 

itu tidak mungkin, sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian atau, 

dalam hal tidak adanya perjanjian seperti itu, melalui prosedur-

prosedur yang tepat, masyarakat hukum adat ini harus, dalam 

semua situasi yang mungkin, diberi tanah-tanah yang mutunya dan 

status hukumnya sekurang-kurangnya sama dengan tanah-tanah 

yang sebelumnya mereka tempati, yang sesuai untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan mereka saat ini dan perkembangan di masa 

yang akan datang. Bilamana masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan menyatakan lebih menyukai atau memilih ganti rugi 

dalam bentuk uang atau barang, mereka harus diberi ganti rugi 

sesuai permintaan mereka tersebut di bawah jaminan-jaminan yang 

tepat dan patut; (v) Orang-orang yang dipindahkan ke tempat lain 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas harus mendapat ganti 

rugi sepenuhnya atas setiap kehilangan atau perasaan terluka yang 

diakibatkan oleh pemindahan ke tempat lain tersebut. 

Dan dalam Pasal 17 ditentukan bahwa: 1. Prosedur-prosedur 

yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan 

bagi pengalihan hak-hak atas tanah di antara sesame anggota 

mereka sendiri harus dihormati. 2. Konsultasi dengan masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan harus dilakukan setiap kali sedang 

diberikan pertimbangan terhadap kemampuan mereka untuk 
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memberikan atau menyerahkan ke dalam kekuasaan pihak lain 

tanah-tanah mereka atau kalau tidak, mengalihkan hak-hak mereka 

di luar masyarakat mereka sendiri. 3. Orang-orang yang tidak 

termasuk masyarakat hukum adat ini harus dicegah supaya tidak 

menarik keuntungan secara tidak sepatutnya dari adat-istiadat 

masyarakat hukum adat ini atau ketidakmengertian atau kurangnya 

pemahaman anggota-anggota mereka tentang ketentuan 

perundang-undangan guna memastikan kepemilikan, penguasaan 

atau penggunaan tanah yang merupakan milik masyarakat hukum 

adat ini. 

Sebagai catatan bahwa the Indigenous and Tribal Peoples 

Convention Nomor 169 ini belum diratifikasi oleh Negara Republik 

Indonesia. 

 

G. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Dalam beberapa kali rapat Tim berkesimpulan sementara bahwa hasil 

kajian ini adalah untuk merumuskan peraturan perundang-undangan tentang 

kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi 

sebagai bentuk jawaban atas konsiderans UU TIPIKOR. Oleh sebab itu dalam 

menyusun peraturan perundang-undangan lazimnya akan dirumuskan 

mengenai alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan terminologi, serta asas yang 

disyaratkan oleh Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.96 Dengan demikian sebelum 

membahas atas permasalahan tersebut di atas, perlu dirumuskan terlebih 

dahulu mengenai filosofis, sosiologis, yuridis, dan terminologi, serta asas 

sebagai dasar awal untuk menyusun peraturan perundang-undangan tentang 

kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

                                                      

96  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 
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1. Landasan Filosofis 

Lampiran I Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan Teknik Penyusunan 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Angka 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

mengatur, bahwa: Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang 

meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang 

bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Telah disampaikan bahwa filosofi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 sebagaimana tercantum dalam konsiderans terdiri dari 2 hal, yaitu 

tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya 

(1) merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan (2) 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat 

secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai 

kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. 

Sebagaimana disampaikan oleh Bambang Widjajanto dalam FGD 

bahwa “Dampak” dari Korupsi sebagai bentuk kerugian Negara 

sebagaimana tersebut Putusan MA No. 460K/PID.Sus/2007, yaitu 

kerugian negara dihitung berdasarkan jumlah kubikasi kayu yang 

dipotong/diambil pelaku tipikor dari suatu kawasan hutan, ternyata 

belum menghitung kerugian hal-hal antara lain: 

- hilangnya kekayaan plasma nuftah yang ada dalam hutan tersebut; 

- biaya pemulihan dan perbaikan lingkungan dan sumberdaya; 

- hilangnya nilai ekonomis pihak ketiga/masyarakat dalam 

pemanfaatan hutan. 
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Di samping itu Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan 

masyarakat adat terkait dengan masalah hak tanah adat sebagaimana 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Kamis 16 Mei 

2013, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan97 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada 

dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Hal lain yang juga diputuskan 

oleh MK, bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 

“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat 

hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 

dalam Undang-Undang”. 

Dengan demikian secara filosofis hak sosial dan ekonomi masyarakat 

secara luas perlu mendapat perlindungan dari negara secara konkrit atau nyata 

dari perbuatan tindak pidana korupsi sehingga apabila ada pihak apakah itu 

perorangan atau suatu badan hukum maupun suau korporasi yang melanggar 

harus mempertanggungjawabkan atas pelanggarannya. 

2. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis 

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan 

masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 

Bahwa sampai saat ini UU TIPIKOR tidak pernah mengatur 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, 

                                                      

97 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888). 
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padahal itu dicantumkan dalam konsiderans UNDANG-UNDANG 20 Tahun 

2001 dan diamanatkan oleh Pasal 35 UNCAC. Oleh sebab itu secara 

sosiologis masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi perlu 

diberi kesempatan atau diberi akses oleh negara untuk menuntut atau 

menggugat jika hak-hak sosial dan ekonominya dirugikan akibat tindak 

pidana korupsi. Hal itu di samping didasarkan dari konsiderans dan 

amanah dari Pasal 35 UNCAC, juga beberapa negara seperti Bulgaria, 

Kolombia, Israel, Trinidad, dan Tobago telah mengaturnya bahwa 

masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi jika diberi hak 

atau diberi akses oleh negara untuk menuntut restitusi atau pun 

kompensasi kepada pihak yang melanggarnya. 

3. Landasan Yuridis 

Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang 

akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat.  

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan 

dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk 

peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum 

itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak 

harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari 

Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah 

ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum 

ada. 

Bahwa masalah pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi 

terhadap korban pelanggaran hak sosial dan ekonomi sebagai akibat tindak 

pidana korupsi menurut Tim akan diatur dengan peraturan perundang-

undangan, apakah memasukkan ke dalam batang tubuh Rancangan UU 

TIPIKOR atau mengaturnya dalam suatu Peraturan Pemerintah dengan 
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tumpuan Rancangan UU TIPIKOR. Adapun landasan yuridisnya adalah 

selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga 

peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur masalah 

tindak tidana korupsi, misalnya Undang-Undang tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. 

4. Terminologi 

Untuk menyusun substansi suatu peraturan perundang-undangan 

biasanya diawali dengan istilah yang akan dipergunakan untuk member 

arti substansi yang disusunnya. Di samping itu juga dirumuskan asas yang 

mendasari disusunnya substansi yang berupa hak dan kewajiban kepada 

orang, badan hukum, maupun korporasi untuk menjalankannya. Oleh 

sebab itu kajian ini menyajikan analisis bahwa dalam istilah yang 

digunakan dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang 

kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana 

korupsi, antara lain yaitu: 

a. Korban Pelanggaran Hak Sosial dan Ekonomi Sebagai Akibat Tindak 

Pidana Korupsi atau disebut Korban adalah seseorang atau 

sekelompok orang atau suatu organisasi kemasyarakatan atau suatu 

korporasi yang dapat membuktikan adanya hubungan antara 

kerugian hak sosial dan ekonomi yang timbul pada dirinya dan 

sebagai akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. 

b. Pelaku Tindak Pidana Korupsi atau disebut Pelaku adalah seseorang 

yang dituntut oleh JPU karena diduga sebagai pelaku tindak pidana 

korupsi atau seseorang yang dihukum oleh hakim sebagai pelaku 

tindak pidana korupsi. 

c. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam 

garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai 

derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau 

orang yang menjadi tanggungan Korban. 
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d. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara 

kepada Korban karena pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu 

memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

e. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Pelaku kepada 

Korban, dan 

f. Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disingkat JPU, adalah Jaksa 

yang bertugas dan berwenang untuk melakukan penuntutan 

berdasarkan Peraturan perundang-undang. 

5. Asas 

Dalam pemberian restitusi dan kompensasi dapat diacu beberapa 

asas, pertama asas tanggungjawab Negara, dimana tujuan negara 

Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah: “… 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keteriban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …” Oleh 

sebab itu tugas pokok negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan 

adalah untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan 

adalah untuksecara aktif turut campur dalam kehidupan bersama 

masyarakat sekaligus hukum dengan memberikan perlindungan kepada 

anggota kehidupan bersama itu. 

Kedua, dalam sebuah tulisan: “Manusia dan Tanggungjawab”98 

disebutkan suatu asas bahwa setiap orang bertanggungjawab atas 

perbuatannya. Tanggungjawab mempunyai kaitan yang sangat erat 

dengan perasaan, yaitu perasaan nurani manusia, hati manusia yang 

mempunyai pengaruh besar dalam mengarahkan sikap dan perilaku 

manusia menuju hal positif. Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Mintalah 

                                                      
98 http://dicky_funny.tripod.com/tanggungjawab.htm 
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petunjuk pada hati (nurani)mu, “Tanggungjawab adalah tanggungjawab 

personal, seseorang tidak akan dibebani tanggung jawab orang lain. Allah 

berfirman: Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an Ro’iyyatih … (Setiap 

pojok dari ruang kehidupan tidak akan lepas dari tanggungjawab). 

Tanggungjawab bisa dikelompokan dalam dua hal. Pertama, 

tanggung jawab individu terhadap dirinya pribadi. Dia harus 

bertanggungjawab terhadap akal pikirannya, ilmu, raga, harta, waktu dan 

kehidupannya secara umum. Rasulullah bersabda: “Bani Adam tidak akan 

lepas dari empat pertanyaan (pada hari kiamat nanti) tentang umur, untuk 

apa ia habiskan: Tentang masa muda, bagaimana ia pergunakan: tentang 

harta, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan; tentang ilmu, untuk 

apa ia amalkan”. Kedua, tanggungjawab manusia kepada orang lain dan 

lingkungan sosial dimana hidup.  

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam 

hidupnya untuk pengembangan dirinya. Dengan kata lain manusia 

mempunyai kewajiban moral terhadap lingkungan sosialnya. Kewajiban 

sangat erat kaitannya dengan eksistensi seseorang sebagai bagian dari 

masyarakat. Apabila manusia tidak melaksanakan tanggungjawab 

terhadap orang lain, tidak pantas bagi manusia itu menuntut orang lain 

untuk bertanggungjawab. Kalau orang tidak berlaku adil pada orang lain, 

jangan harap orang lain akan berbuat adil pada kita. 

Seseorang tidak boleh melepas tangan menghindar dari 

tanggungjawab dengan beralasan bahwa kesalahan yang dikerjakan 

adalah takdir yang ditentukan Allah kepadanya. Tanggung Jawab tetap 

harus ditegakan, Allah hanya menentukan suratan tentang apa yang akan 

dikerjakan manusia berdasarkan keinginan mereka yang merdeka, tidak 

ada paksaan. Dari sinilah manusia dituntut utnuk bertanggung jawab 

terhadap apa yang ia lakukan mulai dari hal yang sangat kecil sampai yang 

paling besar. “Barang siapa yang berbuat kebaikan, walau sebesar biji 

atom, dia akan melihatnya, Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, 

walau sebesar biji atom, amak ia akan melihatnya pula” (al Zalzalah: 7-8) 
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Ketiga, pertanggungjawaban korporasi, sebagaimana ditulis oleh 

Arief Setyadi disampaikan, bahwa pengembalian aset dalam kasus tindak 

pidana korupsi merupakan hal yang utama. Namun, hal itu belum bisa 

dilakukan secara optimal. Pasalnya, Indonesia masih belajar untuk 

melakukan pemidanaan terhadap korporasi. 

Hakim Agung, Surya Jaya mengatakan99 kalau sudah sepatutnya 

korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana, atas kasus pidana yang 

melibatkan pengurus dan pegawai korporasi tersebut. Surya memaparkan 

ada berbagai teori yang bisa dijadikan landasan untuk memidanakan 

korporasi, yaitu: 

Doctrine of strict liability, dimana pertanggungjawaban yang 

dibebankan kepada pembuat sekalipun tidak memiliki mens rea. Ini 

berarti kesalahan pelaku tidak perlu dibuktikan. Sudah cukup apabila 

actus reus, pelaku yang melanggar ketentuan pidana wajib dibuktikan. 

Doctrine of vocarious liability, dimana pengalihan pertanggung-

jawaban pidana kepada orang lain (pimpinan atau majikan). Orang 

bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Korporasi bertanggung-

jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai atau pengurus, 

kuasanya atau mandatarisnya atau siapapun yang mempunyai hubungan 

kerja dengan korporasi". Doktrin ini sejalan dengan perintah berdasarkan 

garis komando. Misalnya bawahan yang bertindak dan bersalah, 

komandan yang mengambil tanggungjawab atau turut bertanggungjawab. 

Doctrine of delegation, menurut doctrine ini untuk membebankan 

tanggungjawab kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh 

pegawai, pengurus didasarkan pada pendelegasian kewenangan. 

Berdasarkan pendelegasian tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh 

pegawai dialihkan atau diatributkan kepada korporasi. Doctrin of 

                                                      

99 http://news.okezone.com/read/2013/07/30/339/844616/sudah-sepatutnya-
korporasi-dimintai-pertanggungjawaban-pidana Hakim Agung Surya Jaya dalam: “Sudah 
Sepatutnya Korporasi Dimintai Pertanggungjawaban Pidana”, sebagaimana dituliskan oleh Arief 
Setyadi - Okezone Selasa, 30 Juli 2013 13:15 wib 
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identification yakni membebankan tanggung jawab kepada korporasi 

maka kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang 

merupakan "directing mind" dari korporasi. Ini berarti, means rea dan 

actus reus yang dilakukan oleh "directing mind" diatributkan pada 

korporasi. 

Doctrin of aggregation, menurut doctrine ini, aggregasi atau 

kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, diatributkan pada korporasi 

sehingga korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana. Semua 

perbuatan dan kesalahan dari sekelompok orang yang berhubungan 

signifikan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh satu orang saja," 

tuturnya. 

The corporate culture model, yaitu dimana pembebanan tanggung 

jawab korporasi, sudah cukup apabila seorang yang termasuk dalam 

jajaran pengurus memberi kewenangan sehingga terbukti terjadi suatu 

tindak pidana. Bahwa tidak mensyaratkan lagi harus ditemukan pelaku 

atau orang yang melakukan dan yang paling bertanggungjawab dalam hal 

terjadinya tindak pidana. "Korporasi harus bertanggungjawab atas 

perbuatan tersebut, selain orang itu sendiri. 

Keempat, asas “sopo nandur mesti ngunduh”. Ungkapan dalam 

bahasa Jawa tersebut berarti, siapa yang menanam akan menuai. Jika kita 

menanam kebaikan, kita akan mendapatkan balasan kebaikan, sebaliknya 

jika yang kita tanam keburukan, kita akan mendapatkan hukuman. Oleh 

sebab itu yang membuat kerugian membayar ganti rugi kepada pihak yang 

dirugikan, dalam hal ini korban. 

Dengan demikian tuntutan atau gugatan restitusi maupun kompensasi 

dapat diberikan terhadap pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya 

tindak pidana korupsi kepada pelaku korupsi berdasarkan: 

- asas tanggungjawab Negara; 

- asas bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya; 

- asas pertanggungjawaban korporasi; dan  

- asas sopo nandur mesti ngunduh. 
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Untuk mengatur peraturan perundang-undangan tentang kompensasi bagi 

pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi, bahwa 

berdasarkan asas bahwa tersebut setiap orang bertanggungjawab atas 

perbuatannya dan asas pertanggungjawaban korporasi, maka bagi siapa saja 

atau suatu korporasi yang melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian 

terhadap korban, wajib memberikan restitusi kepada korban tindak pidana 

korupsi. Demikian pula berdasarkan asas pertanggungjawaban Negara maka 

Negara wajib memenuhi pemberian kompensasi terhadap pihak yang 

menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi. 
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BAB III 

KAJIAN PUBLIK 

MELALUI FOCUS GROUP DISCUSSION DAN 

CONTINUING LEGAL EDUCATION 

 

 

A. Focus Group Discussion 

Bahwa pada hari Kamis 23 Mei 2013 mulai jam 10:00 s.d jam 13:00 

bertempat di Aula Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tim  Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita 

Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi telah menyelenggarakan FGD/Focus 

Group Discussion tentang “KOMPENSASI BAGI PIHAK YANG MENDERITA 

KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI”. 

Sebagai narasumber dalam FGD itu adalah Prof. DR. Romli Atmasasmita 

(Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran, Bandung); DR. Bambang 

Widjojanto (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Manumpak Pane, 

Koordinator Tim Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI. Acara dipandu 

oleh Rooseno, Ketua Tim Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian 

Akibat Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam acara FGD tersebut hadir perwakilan dari perguruan tinggi, Badan 

Legislasi DPR, Balitbangham Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi, serta dari internal Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

Kemenkumham, yang keseluruhannya berjumlah +/- 80 orang. Bab III ini 

menyajikan hasil kajian publik dengan data apa adanya untuk mendukung data 
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kajian pustaka sebagaimana disajikan dalam Bab II yang keduanya digunakan 

sebagai bahan pembahasan atau analisis pada bab berikutnya. 

 

1. Makalah Manumpak Pane (Koordinator Pidana Khusus, Kejaksaan 
Agung R.I) 

Manumpak Pane adalah Koordinator Tindak Pidana Khusus pada Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI. Adapun makalahnya 

berjudul: “Implementasi Pemberian Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita 

Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi (Penafsiran Pasal 35 UNCAC/United 

Nations Convention Against Corruption, 2003 Atau Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Tanggal 11 Desember 2003. 

Sebagaimana diketahui bahwa secara de facto, dampak atas korupsi tidak 

hanya merugikan keuangan negara saja sehingga oleh karenanya Indonesia 

melakukan ratifikasi UNCAC 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2006. Article 35 UNCAC yang menjadi pokok bahasan bersifat mandatory 

sehingga memang ada kewajiban untuk merumuskan dalam peraturan 

perUndang-Undangan. 

Di sampaikan oleh narasumber, bahwa United Nations Convention Against 

Corruption, 2003 Atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 

2003) Tanggal 11 Desember 2003 diratifikasi Tanggal 18 April 2006 dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Adapun Pasal 35 UNCAC menyebutkan 

bahwa: Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap 

perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk memastikan 

bahwa badan-badan atau orang-orang yang menderita kerugian sebagai akibat 

suatu tindakan korupsi mempunyai hak untuk memulai proses hukum terhadap 

mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu guna memperoleh 

kompensasi. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 35 UNCAC itu 

menurut nara sumber adalah: 

a. Negara wajib memberikan akses kepada badan-badan atau orang-orang 

yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya tindak pidana 

korupsi.  
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b. Kompensasi atas kerugian yang dideritanya dari pihak-pihak yang 

bertanggung jawab atas kerugian itu  

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

kompensasi disampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 35 menyebutkan: 

(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli 

warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.  

(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. 

(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur Iebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 1 

ditentukan, bahwa KOMPENSASI adalah: “Ganti kerugian yang diberikan oleh 

Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya 

yang menjadi tanggung jawabnya”. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 7 diatur, bahwa: (1) Korban melalui JPU 

berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. hak atas restitusi atau ganti 

kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. (2) Keputusan 

mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Dan (3) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Di samping itu bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 63 (1) menentukan: 

“Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat  penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasa Korupsi secara 

bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, 

orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi 

dan/atau kompensasi”. 
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1.1 Para Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi? 

Tindak pidana korupsi selain merugikan negara, juga dapat 

menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, baik perorangan maupun 

badan hukum, misalnya: 

1) Pembangunan gedung bertingkat pada areal pemukiman warga 

masyarakat yang tidak sesuai dengan konstruksi bangunan 

(dalam pelaksanaannya terjadi tindak pidana korupsi).  

Apabila bangunan gedung tersebut rubuh dan menimpa beberapa 

rumah penduduk di sekitar bangunan dimaksud sehingga rusak, 

maka warga masyarakat yang menjadi korban dan menderita 

kerugian akibat kejadian itu tersebut wajar untuk memperoleh 

kompensasi atas kerusakan rumahnya. 

2) Pembangunan sebuah jembatan di atas sungai yang menjadi 

saluran irigasi ke areal persawahan penduduk di sebuah desa, 

ternyata dalam pelaksanaannya jembatan tersebut dibangun tidak 

sesuai dengan konstruksi bangunan yang ditentukan (terjadi 

tindak pidana korupsi).  

Apabila bangunan jembatan tersebut ambruk dan mengakibatkan 

aliran air sungai ke areal persawahan penduduk terhambat dan 

mengakibatkan tanaman padi di areal persawahan tidak tumbuh 

dengan baik, maka warga masyarakat yang menderita kerugian 

akibat terputusnya aliran sungai dimaksud layak untuk 

mendapatkan kompensasi. 

1.2 Dapatkah kompensasi diberikan terhadap pihak yang menderita 

kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi? 

Sepanjang kerugian tersebut nyata akibat dari terjadinya tindak 

pidana korupsi, maka kepada pihak yang menjadi korban dan menderita 

kerugian (kerugian yang nyata) tersebut, dapat diberikan kompensasi. 

  

bp
hn



83 
 

1.3 Siapa yang wajib memenuhi pemberian kompensasi terhadap pihak 

yang menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi? 

Yang wajib memenuhi pemberian kompensasi tersebut adalah 

tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang menimbulkan 

kerugian terhadap orang lain. Negara dapat (tidak wajib) untuk 

memberikan kompensasi, apabila pelaku tindak pidana korupsi dimaksud 

tidak mampu untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang yang 

secara nyata menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi 

tersebut. 

1.4 Bagaimana skema pemberian kompensasi terhadap pihak yang 

menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi ? 

Pemberian kompensasi terhadap pihak yang menderita kerugian 

akibat terjadinya tindak pidana korupsi, harus didasarkan pada putusan 

Pengadilan, dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian 

dimaksud pada saat perkara tindak pidana korupsi tersebut disidangkan 

di pengadilan. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana telah diatur tentang penggabungan perkara gugatan 

ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana. Pasal 98 : 

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 

pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan 

kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan 

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan 

ganti kerugian kepada perkara pidana itu. 

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan 

tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan 

diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. 
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1.5 Bentuk pengaturan kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian 

akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan orang lain? 

Perlu dirumuskan dalam Undang-Undang tentang siapa saja yang 

berhak memperoleh kompensasi dan bagaimana bentuk kompensasi yang 

diberikan kepada korban yang menderita kerugian atas tindak pidana 

korupsi.  

 

2. Makalah Prof. Dr. Romli atmasasmita, S.H., LL.M. 

Indonesia merupakan Negara Bangsa (Nation-State) yang besar baik dari 

segi geografis dan penduduk serta kultur dan etnis; selain itu juga dari segi 

sumber kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Papua. Namun 

demikian kebesaran sebagai Negara Bangsa tidak diikuti oleh segi 

kepemimpinan dan integritas, profesionalitas serta moralitas yang tinggi. Hal ini 

terbukti di mana selama kurang lebih usia 65 tahun sejak kemerdekaan Tahun 

1945, kita bersama-sama telah menjadi saksi sejarah bahwa, pola dan cara 

pergantian kekuasaan (di bidang politik) telah tidak mengikuti etika sosial dan 

moral sebagai bangsa yang berbudi luhur dilandaskan pada Pancasila sebagai 

filsafat kehidupan bangsa Indonesia. 

Dalam konteks hubungan luar negeri, kita sebagai saksi sejarah melihat 

betapa eksistensi dan keluhuran sebagai Negara-Bangsa di dalam pergaulan 

internasional hanya pernah sekali kita bersama nikmati yaitu masa 

pemerintahan Sukarno-Hatta, tetapi tidak terjadi pada masa pemerintahan 

setelahnya sekalipun di masa itu kita tidak memiliki kekuatan ekonomi sedikit 

pun. Dalam perjalanan bangsa ini, saya dapat menyimpulkan bahwa spirit 

sebagai bangsa merdeka merupakan kekuatan utama dan menentukan arah 

perjalanan menuju masyarakat adil dan makmur,  bukan semata tergantung 

pada kekuatan ekonomi, stabilitas politik dan tegaknya hukum.  

Spirit sebagai bangsa merdeka dan Negara Bangsa ternyata di dalam 

hubungan internasional juga belum cukup menjamin kesinambungan 
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pencapaian pembangunan yang dicita-citakan melainkan masih diperlukan 

wawasan kebangsaan yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai 

filsafat kehidupan sekaligus idiologi bangsa ini. Mengapa demikian? Hal ini 

patut kita renungkan bersama-sama karena peta politik global telah 

menempatkan Indonesia sebagai Negara Pihak (State Party) yang 

diperhitungkan merujuk pada awal tulisan saya ini terutama kekayaan alam dan 

jumlah penduduk yang menempati tiga terbesar di dunia setelah Cina dan India. 

Selain itu dari sudut ekonomi internasional, Indonesia telah diperhitungkan 

kalau tidak boleh dikatakan “diperebutkan” sebagai Negara tujuan perdagangan 

internasional yang sangat menguntungkan dan mendatangkan devisa yang 

signifkan bagi Negara pengekspor. 

Sebaliknya neraca perdagangan Indonesia dan Negara-negara lain 

terutama Negara maju telah terjadi ketidakseimbangan (negative) hanya karena 

kekuatan ekonomi nasional tidak dapat berkembang maju dan bersaing dengan 

kekuatan ekonomi Negara maju, tidak semata-mata masalah teknis dan 

profesionalisme melainkan juga politik perdagangan internasional yang 

mencerminkan “unfair competition” sebagai dampak pasar bebas (free market) 

dari idiologi globalisasi. Bahkan Gelinas memberikan sebutan bahwa idiologi 

globalisasi telah menjadi “predator” terhadap Negara berkembang dan 

menempatkan Negara maju sebagai penghisap darah segar bangsa-bangsa 

Negara berkembang. 

Pelajaran berharga dan pengalaman praktis sebagaimana diuraikan di atas 

seharusnya dijadikan bahan renungan dan pemikiran kita bersama sebagai 

bangsa Indonesia untuk menata diri kita masing-masing sebagai bangsa untuk 

secara cerdik, waspada dan teliti serta mengkritisi setiap perjanjian 

internasional yang ditawarkan kepada bangsa dan Negara kita sekalipun 

mukadimah perjanjian tersebut tampak “mulia” namun kita harus dan 

sewajibnya menyelami dan memahami sungguh-sungguh kepentingan dibalik 

perjanjian internasional tersebut. Sekalipun pemerintah telah meratifikasi 

perjanjian internasional tersebut namun kita kaum intelektual hukum, politik 

dan ekonomi harus memberikan catatan dan pandangan kritis terhadap 

substansi perjanjian internasional itu. Kita harus berpandangan bahwa 
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perjanjian internasional satu hal akan tetapi kepentingan nasional lain hal. 

Pemikiran dan pandangan serupa terbukti dari pengalaman saya sebagai Ketua 

Delegasi RI di berbagai konfrensi internasional, juga dimiliki pemimpin2 dan 

anggota parlemen Negara maju. 

Dalam konteks uraian di atas saya ingin mengajak peserta FGD hari ini 

juga dalam diskusi-diskusi kita harus tetap satu pandangan bahwa baik proses 

maupun output FGD adalah demi dan untuk kepentingan bangsa dan Negara 

kita kini maupun dimasa yang akan datang. 

2.1 Perkembangan Singkat Perundang-Undangan Pemberantasan 

Korupsi Di Indonesia 

Indonesia telah mengalami empat kali perubahan dan/atau 

pergantian perundang-undangan pemberantasan korupsi sejak Tahun 

1960, dan akan mengalami hal yang sama untuk keempatkalinya ketika 

rancangan undang-undang pemberantasan korupsi yang merupakan 

konsekuensi ratifikasi disahkan oleh DPR RI. 

Perubahan mendasar dalam rancangan undang-undang tersebut 

meliputi, perubahan paradigma tindak pidana korupsi kepada tindak 

pidana suap di samping “illicit enrichment” (memperkaya diri secara tidak 

sah); tindak suap di sektor swasta, tindak pidana memperdagangkan 

pengaruh (trading in influence) dan tindak pidana suap oleh pejabat publik 

asing dan pejabat organisasi internasional; perlindungan saksi, ahli dan 

korban serta kerjasama internasional pemulihan asset (asset-recovery) 

dan pengembalian aset (returning of assets), dan pembuktian terbalik 

serta perampasan aset tersangka/terdakwa/terpidana karena meninggal 

atau buron atau tidak diketahui pemiliknya. Namun demikian selama 

undang-undang pengesahan konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan 

perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, belum ditetapkan maka 

selama itu semua ketentuan mengenai tindak pidana baru di dalam 
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konvensi tersebut belum dapat diberlakukan terhadap peristiwa 

konkrit.100 

Di dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor-

2011) tidak mencantumkan materi muatan Pasal 35 UNCAC sehingga 

pembahasan ketentuan tersebut melalui forum FGD saat ini sangat tepat 

namun lingkup FGD sesuai TOR telah memperluas apa yang menjadi 

maksud dan tujuan ketentuan Pasal 35 UNCAC yaitu meliputi B.1,2, dan 3 

(lihat TOR FGD) dibandingkan dengan Legislative Guide For the 

Implementation of The United Nations Convention Against Corruption (UN, 

New York, 2006, p. 147-148). The Guide mengemukakan sebagai berikut: 

460. This (teks Pasal 35 UNCAC,sic!) does not require that victims should be 

guaranteed compensation or restitution, but legislative or other 

measuresmust provide procedures whereby it can be sought or claimed”. 

461. ..Another note indicated that article 35 is intended to establish the 

principle that States parties should ensure that they have mechanisms 

permitting persons or entities101 suffering damage to initiate legal 

proceedings in appropriate circumstances, against those who commit acts of 

corruption (for  example, where the acts have a legitimate relationship to 

the State party where the proceedings are to be brought). The note...that, 

while article 35 does not restrict the right of each State party to determine 

the circumstances under which it will make its courts available in such cases, 

it is not intended also to require or endorse the particular choice by a 

State party in doing so . 

Merujuk pada Legislative Guide UNCAC di atas dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1) Tujuan Pasal 35 UNCAC adalah agar memudahkan “acces to justice” 

kepada korban-korban tindak pidana korupsi baik perorangan 

(individu) maupun korporasi 

                                                      

100 Pengertian “entity” adalah, “something that exist by itself” (Merriam-Webster’s English 
Dictionary,2010), hlm. 403. 
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2) Eksistensi Pasal 35 UNCAC tidak sekali-kali boleh ditafsirkan bahwa 

negara wajib menyediakan kompensasi kepada korban tindak 

pidana; 

3) Bahwa keberadaan Pasal 35 UNCAC tidak membatasi negara pihak 

(peratifikasi) untuk menentukan keadaan-keadaan yang dapat 

dijadikan  pertimbangan pemberian kompensasi kepada korban baik 

individu maupun korporas sebagai akibat korupsi; 

4) Keberadaan  Pasal 35 UNCAC tidak boleh ditafsirkan sebagai 

perintah kepada Negara Pihak untuk melaksanakan pilihan 

kompensasi an sich kepada pelaku tindak pidana 

Berdasarkan kesimpulan di atas mari kita bersama-sama melihat dan 

menata kembali maksud dan tujuan FGD hari ini. Pertanyaan pertama perlu 

disepakati, apakah kita akan perluas maksud dan tujuan dan misi ketentuan 

Pasal 35 UNCAC ke dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan 

korupsi mengingat Pasal 63 UU KPK 2002102, juga telah mengatur ketentuan 

mengenai kompensasi  bagi mereka yang dirugikan oleh tindakan hukum KPK. 

Pertanyaan kedua, FGD harus dapat menghasilkan kesimpulan siapa saja yang 

disebut korban  “individu (natural person) dan “korporasi” (legal entity)103 

dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia. Pertanyaan ketiga, bagaimana  

mekanisme dan prosedur pengajuan gugatan atau tuntutan ganti rugi oleh 

korban tindak pidana korupsi  terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk 

pertanyaan ketiga perlu diperhatikan tentang status eksekusi putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana harta 

kekayaan terdakwa dirampas untuk Negara. 

  

                                                      

102 Pasal 63 UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi: ”Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan 
hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi 
dan/atau kompensasi”. 

103  Legal person atau korporasi diterjemahkan dalam perundang-undangan Indonesia, 
“kumpulan orang dan/atau kekayaan  yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum atau 
bukan badan hukum (UU RI Nomor 8 Tahun 2010 dan UU RI Nomor 31 Tahun 1999). 

bp
hn



89 
 

2.2 Perluasan Lingkup Ketentuan Pasal 35 UNCAC Ke Dalam Sistem 

Perundang-Undangan Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi 

Pilihan untuk memperluas atau tetap pada status quo vide Pasal 35 

UNCAC tergantung dari sistem ratifikasi dan sistem hukum pidana yang 

berlaku di Indonesia. Sistem ratifikasi berdasarkan doktrin hukum 

internasional menganut dua sistem, adalah, “self-implementing legislation” 

yang dianut oleh negara penganut sistem Common-Law pada umumnya, 

dan sistem kedua, “Non-self-implementing legislation”, yang dianut negara-

negara penganut sistem Civil Law pada umumnya. Indonesia penganut dan 

menjalankan sistem Non-self-implementing legislation, sebagaimana 

tercermin pada UUD 1945 (Pasal 11) dan UU RI Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubung an Luar Negeri dan UU RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional. 

Instrumen ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap UNCAC 2003 

tidak menyertakan reservasi kecuali terhadap ketentuan Pasal 66  

mengenai “Dispute Settlement” sehingga pemerintah Indonesia wajib 

melaksanakan ketentuan Pasal 35 UNCAC sebagaimana diartikan dan 

dijelaskan dalam Legislative Guide For the Implementation of UNCAC 

(2006).  

Perubahan dan atau perluasan implementasi ketentuan Pasal 35 

hanya dibolehkan sebatas apa yang telah diuraikan dalam point 460- 461 

Legislative Text Guide di atas. Implementasi penjelasan point 460-461 di 

atas ke dalam sistem hukum pidana Indonesia in casu perundang-

undangan pidana dalam pemberantasan korupsi perlu 

mempertimbangkan, (1) apakah memerlukan ketentuan tersendiri dan 

bersifat khusus dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah 

pelaksanaan UU Pemberantasan korupsi, atau (2) dimasukkan ke dalam 

RUU (baru) Pemberantasan Korupsi sebagai konsekuensi ratifikasi UNCAC 

atau (3) dimasukkan ke dalam UU KPK sebagai ketentuan pelengkap Pasal 
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63 UU KPK104 atau melengkapi Bab V Peran Serta Masyarakat di dalam UU 

RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 

Tahun  2001.105 

Sebelum memasuki diskusi mengenai isu implementasi konvensi 

merujuk pada the Guide tersebut di atas, perlu dikemukakan bahwa 

system hukum pidana Indonesia mengakui bahwa kejaksaan bukan hanya 

merupakan lembaga penuntutan semata-mata melainkan juga bertugas 

mewakili Negara menyampaikan gugatan perdata atau tatausaha Negara 

dalam hal kepentingan Negara memerlukannya, sebagai pengugat atau 

sebagai tergugat. Selain hal tersebut gugatan bagi perorangan atau 

korporasi sebagai akibat kerugian karena korupsi terhadap pelaku korupsi 

belum diakui dalam system hukum pidana Indonesia sampai saat ini. 

Gugatan oleh setiap orang terhadap KPK sebagai akibat kerugian yang 

terjadi padanya karena penyelidikan, penyidikan dan penuntutan telah 

diakomodasi dalam Pasal 63 UU KPK. 

Pertanyaan berikut adalah, bagaimana jika Negara dan perorangan 

atau korporasi memiliki kepentingan yang sama karena dirugikan oleh 

tindak pidana korupsi, apakah kepentingan Negara cukup memadai 

melalui penuntutan pidana dan kepentingan perorangan atau korporasi 

cukup memadai melalui gugatan perdata ditujukan terhadap pelakunya? 

 

 

                                                      

104 Pasal 63 ayat (1):”Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan 
dengan Undang-Undang atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak 
untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi”. 

Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak orang yang 
dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan 
praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana”. 

105 Bab V terdiri dari dua pasal yang memuat hak masyarakat untuk berperan serta dalam 
pemberantasan korupsi akan tetapi tidak memiliki “legal standing” untuk memperjuangkan 
kerugian yang diderita masyarakat karena tindak pidana korupsi. 
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3. Makalah DR. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK) 

Bambang Widjojanto adalah salah seorang Wakil Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Menurut Bambang Widjojanto, ada sekitar 30 bentuk 

atau jenis tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi. Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dimaksud 

dapat dikelompokan menjadi 7 (tujuh) tipikor, yaitu selain bentuk tipikor yang 

merugikan keuangan negara, juga terdapat jenis tipikor lainnya, seperti: suap 

menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan 

kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. 

Dalam hal menimbang Undang-Undang Tipikor juga disebutkan bahwa 

korupsi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan 

nasional. Dalam hal korupsi, maka kerugian keuangan negara adalah kerugian 

yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang 

berwenang. Di samping itu korupsi juga pelanggaran terhadap hak sosial dan 

masyarakat secara luas, pertanyaannya: 

- apakah dapat dan sudah pernah dirumuskan nilai kerugian dari kedua hal 

di atas dalam suatu proses peradilan tipikor? 

- apakah keduanya dapat dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara? 

3.1 Perundangan Yang Mengatur Kerugian, Resitusi dan Kompensasi 

Menurut BW bahwa ada cukup banyak perundangan yang mengatur 

soal kerugian, restitusi dan kompensasi, antara lain dalam Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Hak Asasi Asasi Manusia, 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Yang menarik dalam perundangan di atas bahwa: 

- Bukan hanya korban tapi ahli warisnya yang dapat memperoleh 

kompensasi, restitusi dan rehabilitasi; 

- Pelaku tidak mampu memberikan kerugian maka negara yang 

memberikannya; 

- Pelaku menjadi penanggungjawab kerugian (restitusi) 
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Kemudian Pasal 98 – 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP yang secara umum mengatur tata cara atau mekanisme 

pengajuan gugatan ganti kerugian atas suatu perbuatan dalam dakwaan 

yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tata cara ini dapat 

ditafsirkan bahwa adanya hak bagi seseorang yang menderita kerugian 

dari suatu tindak pidana untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Dalam 

konteks tipikor/tindak pidana korupsi, maka gugatan perdata juga dapat 

dilakukan bilamana: 

- secara nyata jika ada kerugian negara walau satu atau lebih unsur 

tipikor tidak terdapat cukup bukti (Pasal 32 Undang-Undang 

Tipikor); 

- tersangka/terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah 

ada kerugian negara (Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Tipikor) 

Di samping itu KPK juga mempunyai kewenangan dan dapat 

melakukan hal-hal yang tersebut di dalam KUHAP dan Undang-Undang 

Tipikor (Pasal 38 Undang-Undang KPK). 

3.2 Kerugian dan Pihak Yang Dirugikan 

Pasal 98 – 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP tersebut memberikan Justifikasi kepada seseorang Mengajukan 

Ganti Kerugian bilamana ia menderita kerugian dari suatu tindak pidana 

yang dilakukan oleh Pelaku Kejahatan Tipikor.Dalam konteks KPK dalam 

Pasal 63 menyatakan bahwa seseorang yang dirugikan sebagai akibat 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK berhak mengajukan 

gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi selain gugatan praperadilan di 

dalam KUHAP. Semua pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit 

kualifikasi mengenai KERUGIAN dari suatu tindak pidana. 
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Pertanyaan kritis, apakah tipikor sudah menghitung seluruh 

“DAMPAK” dari Korupsi sebagai bentuk kerugian Negara.Kasus yang 

tersebut di dalam TOR sesuai Putusan MA No. 460K/PID.Sus/2007, yaitu 

kerugian negara dihitung berdasarkan jumlah kubikasi kayu yang 

dipotong/diambil pelaku tipikor dari suatu kawasan hutan. Kerugian 

ternyata belum menghitung hal-hal antara lain: 

- Hilangnya kekayaan plasma nuftah yang ada dalam hutan tersebut; 

- Biaya pemulihan dan perbaikan lingkungan dan sumberdaya; 

- Hilangnya nilai ekonomis pihak ketiga/masyarakat dalam 

pemanfaatan hutan. 

3.3 Usulan Gagasan Perumusan Kerugian 

Siapa pihak yang dapat menuntut; 

- Apakah hanya 1 orang korban bagaimana kalau beberapa orang; 

- Pihak yang menuntut harus dapat membuktikan adanya hubungan 

antara pelaku tipikor, peristiwa korupsi dan dengan kerugian yang 

timbul pada dirinya; 

- Siapa saja pihak yang dapat dimintakan pertanggungan jawab 

sebagai pelaku kejahatan untuk membayar kerugian; 

- Perlu dirumuskan lingkup dari kualifikasi kerugian yang dapat 

dituntut, antara lain material damage, loss of profits and non-

pecuniary loss. 
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4. Perkembangan Diskusi, Sesi Tanya Jawab 

 Peratanyaan Firman Wijaya 

Persoalan persona standi menjadi menarik jika dikaitkan dengan pasal 35  

UNCAC, jika kita baca dari semangatnya mas Bambang bahwa ini akan 

dimasukan dalam hukum acara kita, karena saya lebih melihat pada bagaimana 

implementasi hukum acaranya, walaupun secara substantif nanti akan ada soal, 

apakah konsepnya ini menyangkut ganti rugi, karena secara perdata akan 

berbeda nanti, antara ganti rugi dengan ganti kerugian, ada mekanisme 

komplain yang berbeda, apalagi kalo teman-teman kejaksaan yang kaitannya 

sebagai pengacara negara, lebih kepada fungsi beleid nya, fungsi kebijakannya, 

tetapi tidak lebih pada materi persoalan hukumnya, sementara itu kerugian ada 

kaitannya dengan materi perkaranya, ada empat soal, kalau merumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan, katakanlah kalau ini mau diadopsi, misalnya 

nanti kita akan harmonisasi atau akan didalami lebih lanjut oleh BPHN, seperti 

tim-tim yang sebelumnya. 

Memang yang jadi persoalan pertama adalah telah terjadinya recht 

vacuum atas pasal 35 ini, yang tadi Prof. Romli mengingatkan pasal 35 ini tidak 

mandatory, tapi bisa saja ada yang berpandangan bahwa ini fakultatif, yaitu bisa 

dilakukan atau bisa juga tidak. Dan ada juga wet vacuum kalau tidak ada 

undang-undang yang mengaturnya, tetapi kalau kemudian ada kaitannya 

dengan ketentuan hukum lain, tentang penggabungan perkara pidana dan 

perdata, disitu tentu ada rumusan yang nanti akan bersinggungan, sama seperti 

konsep korupsi yang alat bantunya dari hukum administrasi negara, beberapa 

pendapat berpandangan jika tidak ditemukan secara eksplisit ditemukan dalam 

hukum pidana maka bisa menggunakan alat bantu ilmu hukum lain, kalau pada 

konsep Pasal 35 ini, apakah kalau terjadi ada norma yang sama atau berbeda 

maka ada dua kemungkinan, bisa terjadi konflik norma, sehingga Prof 

mengingatkan “Negara seperti apa?” apa hanya acsess to justice tetapi tidak 

merumuskan seperti apa hukum acaranya, atau yang kedua akan terjadi 

antinorm atau kekaburan norma, seperti yang tadi bahwa pengertian ganti rugi 
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tidak hanya yang terkena, karena bisa saja di Administrasi Negara, 

jangkauannya atau pihaknya bisa lebih luas yang disebut dengan “yang 

berkepentingan” kalau hal ini dihadapkan dengan persona standi yang belum 

terumus dengan jelas, maka negara bisa menjadi “bulan-bulanan”, karena tidak 

saja pihak yang dirugikan langsung tapi pihak yang secara tidak langsung, yang 

di dalam beberapa rumusan undang-undang sebagai pihak yang 

berkepentingan, sejauhmana hal ini dapat diantisipasi? Karena semangat yang 

dibangun bagus juga walaupun tools nya diingatkan ada permasalahan persona 

recht standi judicio-nya (siapa yang berhak mengajukan tuntutan) dan siapa 

pihak yang berhak mendapatkan kompensasi sehingga secara konseptual 

definisi pihak ini harus jelas. 

Hal terakhir menurut Saya, mengenai access to justice , saya fikir guideline-

nya yang belum pernah ada, bagaimana pedoman merumuskan, karena lex 

specialist yang satu dengan lex specialist yang lain memiliki prinsip yang 

berbeda-beda, bagaimana membangun guideline sentences-nya sehingga tidak 

menimbulkan disparitas putusan, karena disparitas putusan justru menjadi 

persoalan menyakut justice-nya, soal access to justice di dalam putusan hakim 

seringkali disebut dengan membuat putusan yang seadil-adilnya apakah ruang 

ini bisa dirumuskan, misalkan di dalam pedoman pemidanaannya, pedoman 

penjatuhan hukumannya dan bagi teman-teman jaksa penuntut umum apakah 

perlu ada standarisasi, karena bagaimanapun eksekutor adalah representasi 

dari negara juga, tentu perlu punya standar pedoman penuntutan, sehingga 

tidak boleh terjadi pedoman penuntutan yang berbeda-beda apalagi kalo 

menyangkut sebuah kompensasi, karena merumuskan sebuah kompensasi bila 

dalam dunia perdata ada kaitannya dengan kerugian materiil, potential damage 

yang lebih kepada kerugian yang mungkin terjadi atau efek panjang dari sebuah 

kebijakan yang menyimpang, tentu ini harus terumus jelas dalam pasalnya 

bagaimana membangun asas nya juga karena tanpa itu, Saya khawatir ini tidak 

dianggap sebagai preseden hukum tetapi lebih kepada wacana doktrinal, tetapi 

ketika ini mau diterapkan dalam situasi konkrit, apalagi kalau ketentuan ini mau 

diratifikasi kemudian mau diintegrasikan dalam sebuah perundang-undangan, 
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Saya rasa wacana doktrinal ini harus punya parameter yang jelas sehingga bisa 

diterapkan dalam situasi konkrit. 

 Peratanyaan Panji Susilo (Mabes POLRI) 

Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan di negara kita 

telah banyak mengatur, jadi ini mungkin awalan saja. Ketika ada seorang 

praperadilan kemudian menang, dan mengajukan ganti rugi, kemudian 

datanglah ia ke bendahara negara, kementerian keuangan, ketika disodorkan 

putusan pengadilan bahwa ia akan mendapatkan ganti rugi, di keuangan itu 

tidak ada nomenklatur yang mengatur masalah ganti rugi ini, jadi putusan itu 

hanya sekedar putusan di kertas saja, sehingga perlu dikoordinasikan dengan 

Menteri Keuangan jika aturan ini ingin dibuat menjadi peraturan perundang-

undangan. 

Saya sependapat dengan Prof. Romli, bahwa apa yang menjadi kerugian ini 

jangan dituntut ke negara, jangan sampai negara mengambil alih kerugian yang 

disebabkan oleh kejahatan masyarakat. 

 Peratanyaan Edi Suprapto (BPHN) 

Saya tertarik dengan yang ada pada makalah Prof. Romli, bahwa pasar 

bebas itu, globalisasi sebagai predator bagi negara berkembang, jadi dalam hal 

ini kaitannya banyak MNC, menjangkau MNC (Multi National Company), mohon 

tanggapannya? 

Terhadap kasus korupsi yang tidak besar apakah terhadap saksi dapat 

diberikan kompensasi, dalam arti ketika ia tidak bekerja, perlu dipikirkan juga? 

Juga tadi jika kompensasi bisa menjangkau social cost misalkan terhadap 

longsor apakah mungkin terhadap pemberi ijin dapat dikenakan sanksi?  

Apakah yang perlu dilaksanakan dalam hal pemberantasan korupsi lima 

tahun ke depan agar bisa dimasukan dalam PPHN dan RPJMN agar jelas 

perencanaan dan pelaksanaannya? 
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 Peratanyaan Henry Donald (BPHN) 

Saya sependapat dengan pernyataan Bambang Widjajanto, bahwa untuk 

saat ini belum ada semacam penghitungan dari unsur kerugian itu sendiri di 

dalam penuntutan tindak pidana korupsi, sebagaimana kita ketahui dampak 

kerugian dari tindak pidana korupsi ini sangat luas, contoh korupsi di dunia 

pendidikan, jika yang dirugikan adalah anak-anak kita lalu siapa yang akan 

menuntut ganti rugi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan siapa yang akan 

memenuhinya? Menghitung kerugian masyarakat juga sangat sulit sehingga, 

saya memberikan pendapat kalau hal-hal yang sifatnya sangat luas seperti ini 

saya kira untuk menuntut ganti ruginya yang dimintakan kepada masyarakat 

akan sangat sulit, saya kira pemerintah yang harus bertugas terutama pihak 

penuntut yang bisa mengkalkulasikan kerugian tersebut. 

 Peratanyaan Alwi (UPN) 

Saya menanggapi semua paparan dan pembicaraan barusan saya kaitkan 

dengan tema FGD kali ini nampak bahwa dalam tataran konseptual terlalu 

banyak masalah yang harus dibereskan terlebih dahulu baru kita bicara 

masalah implementasi, kata-kata itu mengisyaratkan seakan-akan penerapan 

pemberian kompensasi padahal tentang kompensasi itu sendiri sudah menjadi 

masalah. Jadi yang pertama menurut saya hal yang harus dilakukan oleh tim 

adalah menggeser orientasi terlebih dahulu dari orientasi kepada pelaku 

kejahatan kepada korban, kalau tidak seperti perdebatan selama ini hanya 

berdasar pada perbuatan pelaku tidak pernah bicara menyangkut korban, ini 

relevan dengan korban, dan juga jaksa dalam menuntut harus menggeser dari 

individual responsibility menjadi fungsional responsibility yang menurut saya 

perlu dieliminasi terlebih dahulu. 

Yang kedua kita juga tahu bahwa UNCAC menurut Prof. Romli tidak serta 

merta karena Indonesia tidak menganut primat hukum internasional dan itu 

menjadi permasalahan juga, padahal akan menjadi asas-asas hukum. Untuk Pak 

Bambang tentang kerugiannya kita arahkan juga kepada social cost corruption, 

kerugian yang bersifat sosial, maka jawabannya itu tadi tentang potensial aset, 

bahwa bidang hukum pidana mengambil konsep-konsep di luar bidang hukum 
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pidana terutama tentang ganti kerugian, yang sebenarnya konsep ini telah lama 

ada sebagai contoh pada kasus Bank Harapan Sentosa dimana ahli waris juga 

bertanggung jawab atas kerugian negara, apakah konsep ini jika diterima 

apakah tidak akan menimbulkan masalah lagi, misalnya ada kecenderungan 

birokrasi untuk menggemukan jabatan-jabatan dilingkungan  itu, ini jangan-

jangan akan menjadi lahan korupsi baru, negara justru menjadi rugi dua kali  

 Peratanyaan Arfan Faiz Muhlizi 

Saya kira tim ini sudah memberikan keberpihakan untuk kompensasi itu 

penting dan yang kedua sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Romli bahwa 

negara ini sudah memiliki beban yang berat, sehingga tidak mungkin 

membebani negara dengan hal seperti ini. Tapi bagi saya masih dimungkinkan 

adanya sebuah jalan seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang Widjajanto 

yaitu solusi yang berbeda yang ditawarkan untuk menyelersaikan kasus-kasus 

korupsi kehutanan. Mungkin dalam tim ini bisa juga dikaji mengenai 

prosedurnya, bukan hanya terkait bagaimana uang ini ditarik oleh negara tetapi 

bagaimana negara mendistribusikan uang yang ditarik dari koruptor. Misalnya 

ada aset yang dikorupsi, ini bisa diambil oleh negara kemudian didistribusikan 

kembali kepada para korban, saya kira hal ini analoginya sama dengan pajak. 

Apabila hal ini bisa diberlakukan, saya kira negara tidak terbebani tapi negara 

mendistribusikan aset dari koruptor kepada yang dirugikan akibat korupsi ini. 

Dalam sebuah persidangan sudah ditentukan kasus korupsi tertentu apakah 

sudah ada identifikasi dari pihak-pihak yang dirugikan dan akan diberikan ganti 

rugi, ketika ada aset yang diambil oleh negara maka akan ada kalkulasi yang 

diberikan oleh negara yang akan diberikan kepada korban. Atau sifatnya pasif 

yaitu menunggu gugatan dari orang-orang yang dirugikan. 

 Peratanyaan Chusnijah (Biro Hukum KPK) 

Saya akan mengkaji terlebih dahulu mengenai pasal 35 UNCAC, pasal ini 

bersifat Mandatory, apakah pasal 35 ini belum diimplementasikan ke dalam 

hukum nasional kita? Menurut saya ada yang sudah diimplementasikan, kita 

menyikapi tentang Tipikor yang mana kasus/hal tersebut adalah perbuatan 

yang diproses kemudian ada putusan dan eksekusi dimana menyangkut pelaku 
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dan pihak-pihak yang dirugikan. Dimana aset-aset yang diambil dapat diminta 

kembali. Sebelum putusan dan sesudah putusan dimana membuat dampak 

terhadap pelaku  dan orang lain. Hal ini sudah dimungkinkan karena sudah 

ketika putusan sudah diatur dapat diakomodir. Pasca putusan, dimana 

dicontohkan suatu kasus tentang illegal logging kemudian mengakibatkan 

kerugian masyarakat. Yang mau diimplementasikan dalam pasal 35 ini apakah 

kompensasi pasca putusan-putusan tadi, dimana ada sosial cost dsb. Apabila 

ada korupsi di kemendiknas, akibatnya anak-anak tidak bisa sekolah dsb. 

Tentunya konsepnya harus jelas apabila mau mengimplementasikan pasal 35.  

 Jawaban Dr. Bambang Widjajanto (Wakil Ketua KPK): 

Dari pernyataan teman-teman kita bisa klasifikasi, bagian pertama 

adalah para pihak, bisa pihak yang akan melakukan gugatan atau pihak yang 

bertanggung jawab. Pihak yang ingin kita kualifikasi bisa mengajukan gugatan 

kita bisa pakai yang Narrow interpretation yaitu pihak yang menuntut harus 

dapat membuktikan adanya hubungan langsung para pelaku tipikor, tipikor dan 

kerugian yang ditimbulkan. Bisa juga pakai Extensive Interpretation dimana dia 

tidak terkena langsung dampaknya, kelompok-kelompok yang mendapatkan 

beneficiary dari kegiatan itu. Kita harus memutuskan yang mana yang mau 

dipakai, saya mengusulkan kita pakai yang Narrow Interpretation, sebab kalau 

yang Extensive nanti akan ada banyak perdebatan.  

Bagian kedua adalah penanggung jawab. Dari perdebatan memang ada 

Extensive Responsibility dan Narrow Responsibility, kalau Extensive Responsibility 

siapapun bisa bertanggung jawab bukan hanya pelaku kejahatan tetapi juga 

yang potensial juga harus ditarik. Dia tidak di kualifikasi sebagai pelaku tindak 

pidana, tetapi karena otoritasnya, menyebabkan tindak pidana itu terjadi 

walaupun dia tidak terlibat dalam tindak pidana. Itu sebabnya kalau tidak pakai 

Narrow Interpretation, orang yang dirumuskan sebagai pelaku Tindak pidana 

maka dialah yang bertanggung jawab dimana ini juga dapat mengakomodasi 

pendapat dari Prof. Romli agar supaya negara tidak terbebani. Biasanya 

penyelenggara negara mainnya dengan korporasi, dan ada juga sistem yang 

memproduksi kejahatan walaupun sebenarnya penjahatnya belum tentu ada. 
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Sistem yang memproduksi kejahatan adalah bagian dari tanggung jawab negara, 

apabila hal ini yang ditarik maka akan jadi lebih luas. Oleh karena itu, usul saya 

adalah siapa yang bertanggung jawab adalah pihak yang dikualifikasi sebagai 

pelaku kejahatan didalam surat dakwaan/rumusan.  

Bagian yang ketiga adalah darimana pos untuk mengembalikan itu? 

Kalau kita sepakat dengan Narrow Interpretation/Narrow Definition, maka 

yang perlu ditarik adalah aset kekayaan dari pelaku kejahatan itu. Caranya 

adalah, yang pertama : yang paling gampang adalah kerugian yang timbul itulah 

yang dihitung, yang kedua : kita bisa menggunakan report yang ada, apabila 

seorang penyelenggara negara mempunyai kekayaan diluar yang dilaporkan 

maka negara berhak merampas seketika itu juga. yang ketiga : tools yang sudah 

dirumuskan yang nantinya akan memudahkan para penegak hukum untuk 

menghitung. Kalau ini sudah terwujud, nantinya kita akan punya pos untuk 

menampung ganti kerugian itu. Jadi kita tidak perlu lagi meminta negara untuk 

mengganti ini, sehingga usulan dari Prof. Romli tsb tidak memberatkan negara 

dan lebih simpel.  

Bagian yang keempat adalah prosedur, saya mengusulkan 

mengefektifkan pasal 98-101, karena kita menggunakan KUHAP maka kita 

harus taat pada azaznya. Azaz KUHAP adalah sederhana, cepat, biaya murah, 

dengan memakai pasal 98 ini menghindari manuver-manuver yang tidak perlu 

yang bisa membuat chaos prosesnya. Begitu dakwaan selesai, mau dirumuskan 

tuntutan, maka didalam tuntutan itu yang saya usulkan. Dengan cara seperti itu, 

sedari awal pihak yang merasa dirugikan harus ikut terlibat dalam proses  itu, 

jadi proses pengadilan itu terjadi. Pelibatan partisipan publik didalam 

memantau proses pengadilan terjadi karena ada kepentingan dia juga yang bisa 

dipakai langsung dalam proses itu. Dengan cara itu, keterlibatan publik bisa 

optimal, kalau di TPPU akan lebih menarik karena asset tracing yang on going 

process sampe dengan tuntutan itu yang bisa di compenshare sebagai bagian 

dari pertanggung jawaban, sisanya itu masuk dalam kas negara. Yang keempat : 

kalau bisa dlm UU Tipikor kita untuk mengakomodasi cost/impact of 

corruption, itu juga dalam pidana tambahan harus dimasukkan bahwa pelaku 

kejahatan itu bertanggung jawab terhadap dampak yang muncul. Saya ingin 
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mengutip, didalam pasal 34 UU Tipikor (ayat 2) adalah pidana tambahan berupa 

(f) perbaikan/pemulihan daripada Tipikor. Dengan cara seperti itu kita bisa 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi muncul. Pada pasal 17 UNCAC 

yang sudah diratifikasi kedalam UU No. 7 tahun 2006 : menjanjikan, 

menawarkan/ memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain 

secara langsung/tidak langsung satu keuntungan yang tidak semestinya, agar 

pejabat publik/orang itu menyalahgunakan pengaruhnya. Hal ini belum 

dibunyikan di dalam revisi UU Tipikor, tapi sebenarnya sudah diratifikasi. 

 Jawaban Prof. Romli Atmasasmita (Guru Besar FH UNPAD) 

Pertama harus diklarifikasi dahulu, yang kita bahas ini adalah korban dari 

tindak pidana korupsi, kedua kita diminta untuk membuat mekanisme nya, si 

korban meminta keadilan, dua hal menurut saya, bukan korban dari kejahatan 

lain. Pertanyaannya bila mau membuat undang-undang tentang itu atau cukup 

PP atau mau membuat apa? Ini juga harus kita diskusikan lagi. 

Kemudian juga yang harus jalan adalah korban, bukan negara, apakah ini 

mau diserahkan kepada korban sendiri, berinisiatif, mau itu individu atau 

korporasi juga dapat menjadi korban. Juga yang harus dilakukan oleh tim ini 

beberapa hal terkait mekanisme, apakah bisa gugatan untuk mewakili 

kepentingan masyarakat yang lebih besar, ini mencerminkan bahwa negara ikut 

bertanggung jawab, tapi kalau juga negara mau punya tanggung jawab moral, 

sehingga mekanismenya bisa gugatan, tuntutan, atau gugatan intervensi dalam 

proses perkara itu, jadi negara tidak dibebani dengan urusan dana. 

Jadi mekanisme seperti ini bukan harus sesuai dengan UNCAC, tetapi 

mana yang pas sesuai dengan kondisi Indonesia. Jadi antara negara merupakan 

bagian dari tanggung jawab yang menyediakan jalan atau negara juga ikut 

bertanggung jawab, dalam pengertian turut membantu sebagai kuasa atau mau 

jalan sendiri. Jadi implementasi UNCAC tidak hanya sekedar aksesoris saja. 
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 Jawaban Manumpak Pane (Koordinator Pidsus Kejagung R.I.) 

Saya lihat banyak masukan dan saran yang perlu ditampung, Cuma ada 

beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa dari awal saya katakan bahwa 

yang wajib mengganti memberikan kompensasi adalah orang yang bertanggung 

jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi negara dapat atau tidak 

wajib. Kompensasi itu bisa dirumuskan tidak dalam arti menjadi tanggung 

jawab negara karena dia di pihak yang salah, tetapi kompensasi dalam arti 

dirumuskan dalam hal-hal tertentu bisa seperti relokasi sementara atau 

membuat penampungan sementara kepada masyarakat yang terkena dampak 

atau membuat saluran air, tetapi ini menjadi batu loncatan kepada tim perumus 

nanti. 

Dan yang kedua dari pak susilo mabes polri, bagus untuk menjadi saran 

kepada tim perumus bahwa jangan dibuat suatu ketentuan yang tidak bisa 

dilaksanakan. Kemudian yang lain saya pikir seperti pak Andi jangan 

impelemntasinya tetapi koridornya, ini saran mungkin, dan ini menjadi 

masukan. Dari Pak Arfan saya pikir ini hal yang bagus kompensasi itu penting 

dalam perkara itu diberikan tetapi harta kekayaan tersangka yang perlu 

didistribusikan, ini lah salah satu yang mungkin dirumuskan dalam pemberian 

kompensasi, jadi negara tidak dikatakan harus memberikan kompensasi. 

Untuk Ibu Chusniyah, apakah dapat memunculakan ganti rugi dari pra dan 

pasca tindak pidana korupsi, tetapi yang ditafsirkan dari sini adalah akibat dari 

tindak pidana korupsi yang sedang di sidang. 

 

B. CLE – CONTINUING LEGAL EDUCATION 

Bahwa pada hari Selasa, 3 September 2013 bertempat di Aula BPHN Jl. 

Mayjen Sutoyo 10 Ciliitan Jakarta Timur dilangsungkan CLE – Continuing Legal 

Educatioan sebagai langkah kedua untuk mendapatkan opini publik mengenai 

“restitusi bagi korban tindak pidana korupsi dalam perspektif viktimologi”. 

Hadir pada saat itu Dr. Angkasa, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal 
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Soedirman, Purwokerto sebagai narasumber tunggal dengan moderator Yunan 

Hilmi, S.H., M.H. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum 

Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Dalam acara CLE tersebut hadir perwakilan dari Balitbangham 

Kemenkumham serta dari internal Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

Kemenkumham, yang keseluruhannya berjumlah +/- 50 orang. 

1. Makalah Dr. Angkasa 

a. Pengantar 

Tulisan ini berusaha mengkaji tentang restitusi bagi korban tindak pidana 

korupsi dalam perspektif viktimologi. Restitusi dalam kajian viktimologi 

diartikan sebagai pemberian ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku tindak 

pidana kepada korbannya.106 Perspektif di sini diartikan sebagai cara pandang 

atau dapat dikatakan pula viktimologi sebagai pisau analisisnya. Untuk makna 

viktimologi itu sendiri penulis mendasarkan atas tujuan viktimologi 

sebagaimana dikonsepkan oleh Zvonimir-Paul Separovic meliputi tiga tujuan 

sebagai berikut: 

1) to analyze the manifold aspects of the victim’s problem; 

2)  to explain the causes for victimization;  

3)  to develop a system of measures for reducing human suffering.107 

Menganalisis berbagai aspek masalah korban dititik beratkan pada 

kerugian dan/atau penderitaan korban akibat tindak pidana korupsi. 

Menjelaskan sebab-sebab terjadinya korban korupsi ditampilkan dalam faktor 

konsudif terjadinya tindak pidana korupsi. Membangun suatu sistem guna 

mengurangi penderitaan korban akan ditampilkan dalam restitusi bagai korban 

tindak pidana korupsi sebagai kebijakan dalam upaya mengurangi penderitaan 

korban. Sub-sub kajian ini yang tersusun secara sistematis dan logis ini 

                                                      

106 Restitusi dapat pula diartikan sebagai penggantian kerugian yang dibayarkan oleh pelaku 
terhadap korbannya atas kerugian dan/atau penderitaan korban sebagai usaha perbaikan yang 
dinyatakan dalam pemberian sejumlah uang, barang dan/atau pelayanan. 

107 Zvonimir-Paul Separovic, Victimology Studies of Victims, (Zagreb: Publishers “Zagreb” 
Samobor-Novaki by Pravni Fakultet, 1985), hlm.24. 
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semuanya mempunyai nilai strategis dan antara kajian yang satu dan lainya 

mempunyai tautan erat.  

Sebelum membahas aspek-aspek tersebut di atas tentunya perlu 

dikemukakan pula pengertian korupsi, karena permasalahan korupsinyalah 

yang akan jadi objek kajian. Pengertian korupsi menurut hemat saya dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, pertama pengertian umum atau pengertian 

sosiologis dan kedua korupsi dalam pengertian yuridis. 

Memahami pengertian umum atau pengertian sosiologis ini dapat diawali 

dengan menilik dari asal usul istilah. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu 

“corruptie” atau “corupptus”, selanjutnya kata corruptio berasal dari kata 

corruptumpore (suatu kata Latin yang tua). Dari bahasa Latin inilah yang 

kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; 

Perancis: corruption; Belanda: corruptie. Dalam ensiklopedia Indonesia 

disebutkan bahwa korupsi (dari latin corruptio= penyuapan, dan corrumpore = 

merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara 

menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan 

lainnya.108 Pengertian korupsi secara harfiah juga dapat diartikan antara lain 

sebagai berikut:  

1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan 

ketidak jujuran; 

2)  Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, 

dan sebagainya; 

                                                      

108 IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya 
Keadilan Melawan Mafia Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),  hlm. 14. 

Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata 
”corrupteia” yang dalam bahasa Latin berarti ”bribery” atau ”seduction”, maka yang diartikan 
”corruptio” dalam bahasa Latin ialah ”corrupter” atau ”seducer”.”Bribery” dapat diartikan sebagai 
memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan 
pemberi.Sementara ”seduction” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. 
Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah 
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk 
dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. 
Sumber: Shvoong, Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana, (online) tersedia di website 
http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-
pidana/#ixzz2d5iLombM, di akses tanggal 21 Agustus 2013. 
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3) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, 

yaitu perilaku yang jahat dan tercela atau kebejatan moral; Penyuapan dan 

bentuk-bentuk ketidak jujuran;109 

Menilik atas makna yang terkandung dari pengertian korupsi secara 

umum atau sosiologis intinya ada perbuatan yang tidak jujur dan/atau tidak 

melaksanakan sesuai dengan kewajiban berkaitan tangung jawabnya dalam 

upaya untuk mencari keuntungan terutama keuntungan secara finalsial. Dalam 

pengertian secara sosiologis tidak ada pembatasan pihak korban atau yang 

dirugikan. 

Perspektif yuridis tetang korupsi yang dapat disebut dengan tindak pidana 

korupsi mempunyai batasan yang lebih rigid. Batasan ini dimaknai  pada 

rumusan pasal demi pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang tindak pidana korupsi.110 

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang 

tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan 

memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 

2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas 

mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang 

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonoman negara...” Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999, menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”111 

                                                      

109 Ibid, hlm. 14-15. 

110  Dalam peraturan perundang-undang di Indonesia  tidak ada batasan yang memberikan 
pengertian secara spesifik tentang korupsi. 

111 Shvoong, Loc.Cit. 
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Perbedaan yang mendasar antara pengertian korupsi secara sosiologis 

dan pengertian korupsi secara yuridis (tindak pidana korupsi) terletak pada 

pihak korban. Dalam tindak pidana korupsi maka yang menjadi dan harus 

dibuktikan dalam proses peradilan adalah adanya kerugian negara atau 

perekonomian negara. Tanpa ada kerugian Negara dan/atau perekonomian 

negara maka tidak ada tindak pidana korupsi. Dalam konteks tulisan ini maka 

pengertian korupsi difokuskan pada tindak pidana korupsi (pengertian yuridis), 

walau beberapa aspek tetap menyentuh pengertian korupsi secara sosiologis. 

b. Kerugian dan/atau penderitaan korban Tindak Pidana Korupsi 

Analisis tentang kerugian dan/atau penderitaan korban mempunyai arti 

penting (termasuk analisis terhadap korban tindak pidana korupsi) karena 

dapat dipakai sebagai landasan dalam menciptakan suatu sistem guna 

mengurangi penderitaan korban. Hal tersebut antara lain mendasarkan atas 

pendapat yang dikemukakan Shapland sebagai berikut: 

The reaction of victims to criminal justice system and to society’s attempt to assist 

them cannot be understood without, first considering the effects of crime on the 

victim.112 

Setiap kejahatan atau tindak pidana selalu menimbulkan korban, dan 

akibat yang ditimbulkan bermacam-macam sesuai dengan jenis atau bentuk 

tindak pidananya.113 Korban dapat diartikan sebagai seseorang secara individu 

ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun 

mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak 

dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum 

                                                      

112  Joanna Shapland, Victim Assistance and the Criminal Justice System: The Victim’s 
Perspective, dalam From Crime Policy To Victim  Policy, editor Ezzat A. Fattah. (London: The 
Macmillan Press Ltd., 1986) ,  hlm. 218. 

113 Berkaitan dengan kerugian dan/atau penderitaan korban, Shapland telah membahas 
dalam tulisannya dengan judul The effects of the offence. Efek yang dapat ditimbulkan oleh 
suatu tindak pidana bagi korban dapat berupa kerugian materi (financial loos), akibat psikologis 
(psychological effect) akibat fisik (physical effects), akibat sosial (social effects). (Joanna 
Shapland, Jon Willmore,  Peter Duff, Victim In The Criminal Justice System, A.E. Bottonms (ed.) 
(England: Gower Publishing  Company Limited, 1985). hlm.97. 
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pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian.114 Namun 

demikian setidaknya terdapat dua unsur yang melekat pada korban yakni 

penderitaan dan ketidak-adilan.115 

Mendasarkan pengertian tindak pidana dalam perspektif yuridis maka 

pihak yang menjadi korban adalah Negara (pemerintah) dalam hal ini terdapat 

kerugian Negara. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian keuangan Negara 

atau kerugian perekonomian Negara, sebagaimana terlihat dalam Pasal  2 dan 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

Apabila diruntut lebih jauh maka yang menjadi korban terkait adalah 

masyarakat luas. Karena sumber pemasukan negara terbesar adalah dari pajak 

yang dipungut kepada masyarakat serta sebagaian lainnya adalah penerimaan 

Negara bukan pajak atau dikenal dengan istilah PNBP.116 Selain Negara yang 

mengalami kerugian, dan masyarakat pembayar pajak yang menderita kerugian, 

maka dapat terjadi pula masyarakat tertentu menjadi korban akibat terjadiya 

tindak pidana korupsi. Dapat dicontohkan dalam pembangunan suatu 

proyekketika terdapat mark up anggaran dan/atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang disepakai, hasil pekerjaan atau jasa yang diberikan atau barang 

yang di dapat dipastikan di bawah standar. Ini jelas berdampak kerugian bagi 

masyarakat pengguna atas jasa dan/atau fasilitas.117 

                                                      

114 Ada beberapa jenis tindak pidana disebutnya sebagai kejahatan tanpa korban atau crime 
without victim. Pada pengertian ini sesungguhnya tetap ada korban akan tetapi korbannya 
melekat pada orang pelakunya. Termasuk pada golongan ini antara lain  pencandu narkoba, 
bunuh diri, aborsi, judi. 

115 Bandingkan dengan pengertian korban seagai berikut: "The victim, in the broad sense, is 
he who suffer unjustly (from the Latin Victima, which signifies the creature offered in sacrifice to 
the gods). Thus, the two characteristic traits of the victim are: suffering and unjustice. Suffering 
must be unjust and not necessary illegal. V.V. Stanciu, Victim-Producing Civilizations and  
Situations, dalam  Victim and Society Part I (Conceptual Issues) Emilio C. Viano (ed.). 
(Washington.D.C.: Visage.Inc., 1976), hlm. 29. 

Berdasar atas beberapa pandangan tentang korban, dapat dinyatakan bahwa korban adalah 
seseorang baik sendiri ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun 
mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang 
disebabkan karena perbuatan yang melanggar hukum.  

116 Dalam perspektif viktimolgi maka berdasarkan klasifikasi korban dapat dikatagorikan 
sebagai korban kolektif artinya masyarakat secara bersama dalam jumlah yang banyak telah 
menjadi korban. 

117 Indikator terjadinya tindak pidana korupsi dapat ditengarai adanya 4 tindakan meliputi 
mark-up, tidak sesuai dengan pagu, kegiatan fiktif dan tidak sesuai dengan prosedur. 
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Dalam hal ini masyarakat dapat mengalami penderitaan (rusaknya jalan 

menyebabkan ketidak nyamanan penguna jalan dan menjadi faktor kondusif 

bagi terjadinya kecelakaan lalu lintas, dapat mula membahayakan pengguna 

fasilitas misalnya runtuhnya jembatan, dll). Penyalahgunaan terhadap 

kewenangan dalam hal perizinan atau pemeriksaan kelayakan kendaraan dapat 

berakibat kecelakaan dan menimbulkan kerugian dan/atau penderitaan bagi 

korbannya). 

Kerugian dan/atau penderitaan akibat tindak pidana korupsi dalam 

perkembangannya sangat signifikan berdampak meluas tidak hanya sebatas 

kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan 

berbangsa dan bernegara.118  

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-

hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi 

tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) 

melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). 

c. Faktor Kondusif terjadinya Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem hukum dan dalam 

perspektif viktimologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Terdapat tiga 

komponen dalam sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Lawrence Meir Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara 

komponen yaitu struktur hukum (legal structur), substansi hukum (legal 

substance), dan budaya hukum(legal cultur). Adapun penjelasan dari ketiga 

komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem 

hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung 

bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimunginkan untuk melihat 

                                                      

118 Kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30 persen telah menimbulkan 
kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian 
rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan 
sedemikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik 
Indonesia (Romli Atmasasmita,, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, 
(Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 4 – 5. 
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bagaiman sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap 

penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur; 

2) Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan 

baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur; 

3) Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M.Friedman 

disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai 

jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah 

laku hukum seluruh warga masyarakat.119 

Mencermati ketiga komponen tersebut di atas, maka faktor budaya hukum 

pada hemat saya sangat berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Faktor budaya hukum tampak antara lain pada masih melekatnya 

budaya feodal, dengan perilaku upetiisme, premodialisme dan nepotisme yang 

mementingkan keluarga atau kroninya.120 Demikian juga tampak terlihat dalam 

kehidupan sehari-hari dan mudah teramati dan dapat dikualifikasi sebagai 

budaya paternalistik: mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak 

kesekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain,karena meniru apa 

yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang 

oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.121 

Dalam pengamatan saya pun terekam bahwa terjadinya praktik korupsi122 

terjadi hampir di semua level stratifikasi dan semua komunitas maupun profesi 

                                                      

119 Lawrence M Friedman, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warasih, Pranata Hukum 
Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm.30.  Bandingkan 
dengan pendapat Eddy OS Hiariej: Yang dimaksud dengan legal substance atau substansi 
hukum adalah isi dari suatu aturan hukum, baik hukum materiil mau- pun hukum formil, 
haruslah bersifat responsif. Artinya, senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman.Legal 
structure atau struktur hukum meliputi kelembagaan, termasuk di dalamnya profesionalisme 
aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana yang memadai.Legal culture atau budaya 
hukum adalah nilai-nilai atau pandangan masyarakat, termasuk perilaku aparat dalam sistem 
hukum itu sendiri. 

120 IGM Nurdjana, Op.Cit, hlm. 31. 

121 Abu Fida’Abdur Rafi, Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), 
(Jakarta: Republika, 2006) hlm. xii-xv, sebagaimana dikutip oleh Ermansjah Djaja, Meredesain 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 45-47. 

122 Praktik korupsi di sini diartiakan korupsi secara yuridis don sosiologis. 
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di masyarakat. Dalam banyak benak pikiran orang tampaknya cenderung 

berfikir bagaimana dapat mendapatkan penghasilan yang lebih berkaitan 

dengan pekerjaanya walau dengan cara tidak memenuhi kewajibannya yang 

seharusnya dilakukanatau melakukan melebihi dari kewajibannya.123 

Dalam perspektif viktimologi terjadinya korupsi tidak hanya disebabkan 

oleh faktor pelaku, namun korban juga turut menjadi pihak yang berperan atau 

berpatisipasi dalam terjadinya tindak pidana atau disebut dengan victim 

precitipation.124Kasus penyelesaian damai pada pelangaran lalu-lintas, kasus 

penyelesaian pajak, maupun kasus-kasus perizinan lainnya. 

d. Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi sebagai kebijakan dalam 

upaya mengurangi Penderitaan Korban 

Kebijakan meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi dan 

mengurangi penderitaan korban dapat dilakukan dengan berbagi cara. Pertama, 

dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan sebagai upaya 

menanggulangi terjadinya tindak pidana (mempunyai fungsi pencegahan dan 

penindakan). Hal ini telah diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang 

tipikor (termasuk perkembangan pengantian atau perubahannya), selain 

memberikan ketentuan ancaman pidana, juga telah mengatur upaya 

pengembalian kerugian keuangan negara.125 Berdasarkan hal tersebut, maka 

                                                      

123 Namun demikian teramati pula banyak masyarakat menjadi hipokrit. Ikut unjuk rasa 
menentang para koruptor dengan hebatnya, ikut membuat statement di media menghujat para 
koruptor, tetapi dalam kehidupan keseharian dalam bahasa gaulnya 11 dan 12 artinya tidak 
jauh beda, malah dapat lebih parah. 

124 Victim precipitation is a concept studied victimology  that defines what behaviours if any 
contribute to the victimisation of a person regarded as a victim. Dalam perspektif viktimologi 
tampak bahwa terjadinya tindak pidana pelaku tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya 
penyebab, karena korban juga dapat menjadi unsur dan penyebab terjadinya tindak pidana 
tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Amirsebagai berikut. 

 “The results point to the fact that the offender should not be viewed as the sole “cause” and 
reason for the offense, and that the “virtuous” victim is not always the innocent and passive party. 
Thus, the role played by the victim and its contribution to the perpetration of the offense becomes 
one of the main interest of the emerging discipline of victimology”. (William G. Doerner/Steven 
P.Lab., Victimology,  (America: second edition, Anderson Publishing co., 1998) hlm.10-11. 

125 Berdasarkan Pasal Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa “Apabila setelah 
putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta 
benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi 
yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 B ayat (2), 
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guna merealisasikan kebijakan ini pada hakikatnya lebih terletak pada aspek 

penegakan hukumnya yakni penjatuhan sanksi yang berat terhadap terpidana 

sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Kedua, ditinjau dari perspektif viktimologi bahwa norma hukum positif 

(undang-undang tipikor) belum mengakomodisir hak-hak korban atau 

masyarakat secara langsung dan konkrit. Mengingat bentuk pertanggung-

jawaban pelaku tindak pidana korupsi hanya sebatas menjalani pidana dan 

pengembalian kerugian keuangan negara, tentunya belum mampu mengurangi 

penderitaan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, perlu adanya 

kebijakan yang dapat mengurangi penderitaan korban. Dalam perspektif 

viktimologi kebijakan dimaksud dapat berupa restitusi dan/atau kompensasi.126 

Namun demikian perlu ditegaskan bahwa restitusi dan kompensasi 

merupakan suatu istilah yang sering dipakai secara bergantian, yang  

sebenarnya menggambarkan dua titik pandang yang berbeda127. 

Restitusi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan perbaikan atau 

restorasi perbaikan atas kerugian fisik, morel maupun harta benda, kedudukan 

dan hak-hak korban atas serangan pelaku tindak pidana (penjahat).Restitusi 

merupakan indikasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Restitusi 

merupakan suatu tindakan restitutif terhadap pelaku tindak pidana yang 

berkarakter pidana dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus 

pidana. 

Kompensasi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan keseimbangan 

korban akibat dari perbuatan jahat.Karena perbuatan jahat tersebut merugikan 

korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, moral, 

                                                                                                                                                                     
maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya”. 
Merujuk pada penjelasan pasal ini, bahwa dasar pemikirannya tidak lain untuk memenuhi rasa 
keadilan masyarakat. 

126 Oleh Karmen dikatakan “Restitution and compensation are alternative methods af 
repaying losses” (Andrew Karmen, Crime Victim An Introduction to Victimology, (California: 
Books/Cole Publishing Company Monterey, 1984). hlm. 176. 

127 Stephen Schafer, The Victim and his Criminal a Study in Functional Responsibility. 
(New York and simultaneously in Toronto: Published by Random House Inc., in, Canada, by 
Random House of Canada Limited, 1968), hlm. 112. 
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maupun harta benda yang diderita korban atas suatu tindak pidana. 

Kompensasi juga merupakan suatu indikasi pertanggungjawaban masyarakat 

atas tuntutan pembayaran kompensasi yang berkarakter perdata. Dengan 

demikian tergambar suatu tujuan non pidana dalam kasus pidana. 

Berkait erat dengan karakter yang dimiliki dari restitusi dan kompensasi 

serta mencermati kondisi faktual yang ada dalam hal ini pada korban tindak 

pidana korupsi maka restitusi merupakan pilihan tepat yang dapat diberikan 

kepada korban melalui pidana restitusi. Hal ini selaras pula dengan ruusan pada 

instrumen internasional “Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of 

Crime and Abuse of Power” (Resolusi PBB No 40/34).  Dalam ketentuan Nomor 

10 Deklarasi PBB menyatakan bahwa “Dalam kasus kerugian besar terhadap 

lingkungan, apabila diperintahkan, restitusi termasuk hingga perbaikan 

lingkungan, pembangunan kembali infrastruktur, penggantian fasilitas umum 

dan penggantian biaya relokasi, apabila kerugian yang ditimbulkan 

mengakibatkan terlepasnya suatu masyarakat”.128 

Galaway membedakan restitusi dalam empat tipe yaitu  monetary-victim 

restitution, monetary-community restitution, service-victim restitution dan 

servive-community restitution. Mengacu pada klasifikasi tipe restitusi tersebut, 

maka pada hemat saya bentuk atau tipe restitusi yang paling tepat digunakan 

bagi masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi adalah tipe yang yang 

ke-dua (monetary-community restitution) atau yang ke-empat (servive-

community restitution).129 

                                                      

128 Pengertian restitusi berdasarkan kebijakan Nasional dapat terlihat dalam penjelasan 
Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, yakni “Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku 
atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk 
kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.  Berkaitan 
dengan masyarakat selaku korban tindak pidana korupsi, maka pada dasarnya bentuk restitusi 
di sini perlu dibedakan dengan korban pada kejahatan umumnya, untuk itu perlu merujuk pada 
ketentuan Nomor 10 Deklarasi PBB 

129 Galaway, “The Use of Restitution”, In B Galaway and J. Hudson (eds.), Perspectives on 
Crime Victims. (St. Louis, MO: Mosby, 1981). 
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Hal ini mendasarkan bahwa korban tindak pidana korupsi lebih beraspek 

pada korban kolektif yakni kelompok masyarakat luas,130 kecuali jika akibatnya 

dialami oleh korban secara individual (korban kecelakaan akibat runtuhnya 

jembatan)  maka lebih mengacu pada tipe monetary-victim restitution. 

Mendasarkan seluruh uraian di atas, maka terpidana wajib memberikan 

restitusi kepada masyarakat yang mengalami kerugian langsung sebagai 

pengguna atas jasa dan/atau fasilitas dalam bentuk perbaikan lingkungan, 

pembangunan kembali infrastruktur, penggantian fasilitas umum dan 

penggantian biaya relokasi, maupun bentuk ganti kerugian lainnya, sebagai 

akibat langsung dari tindak pidana korupsi. 

Rekomdendasi konkrit menyikapi fenomena korban tindak pidana korupsi 

maka perlu kiranya jenis ancaman pidana ditambah dengan pidana restitusi, 

yang tentu saja berkarakter pidana dan melalui proses peradilan pidana. 

e. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis berbagai aspek masalah korban tindak pidana 

korupsi, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Tindak pidana korupsi menimbulkan suatu kerugian, baik negara dalam 

bentuk kerugian keuangan atau perekonomian negara, maupun kerugian 

masyarakat selaku pengguna atas jasa dan/atau fasilitas publik; 

2)  Faktor kondutif terjadinya tindak pidana korupsi lebih disebabkan pada 

aspek legal cultur. Adapun dalam perspektif viktimologi terjadinya korupsi 

dapat pula dikarenakan adanya victim precitipation, di mana korban juga 

turut andil menjadi pihak yang berperan, atau berpatisipasi dalam 

terjadinya tindak pidana korupsi yakni kecenderungan budaya menempuh 

jalan damai dalam menjalankan suatu ketentuan atau prosedur hukum; 

                                                      

130 Restitusi yang diberikan kepada korban kelompok masyarakat, baik dalam bentuk 
finansial maupun pelayanan, akan lebih tepat diperuntukan guna perbaikan lingkungan, 
pembangunan kembali infrastruktur, penggantian fasilitas umum dan penggantian biaya 
relokasi, dan lain sebagainya. 
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3) Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi belum memberikan perhatian 

terhadap korban tindak pidana korupsi secara langsung, yaitu masyarakat. 

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan sanksi pidana restitusibagi pelaku 

tindak pidana korupsi. Bentuk retitusi yang tepat adalah monetary-

community restitutiondan/atau servive-community restitution. 

 

2. Perkembangan Diskusi, Sesi Tanya Jawab 

 Pertanyaan dari Sri Mulyani 

1)  Beberapa waktu lalu saya mengikuti kegiatan bedah buku dan 

membahas tentang gate keeper. Gate keeper adalah orang yang 

mengelola keuangan koruptor. Apakah gate keeper bisa masuk dalam 

bentuk penyertaan/masuk dalam tindak pidana? 

2) Bagaimana mekanisme restitusi bagi korban dalam tindak pidana? 

3) Bagaimana menurut bapak untuk memberantas korupsi yang efektif? 

 Pernyataan Rooseno 

Kami sebagai pihak yang akan menerima diskusi ini, untuk 

sementara saya tidak bertanya, tetapi nanti apabila pertanyaan saya tidak 

ditanyakan oleh rekan-rekan, maka akan saya sampaikan.  

 

 Pertanyaan Ridwan (pusjianbang) 

1) Ada banyak hal sebenarnya, tetapi secara singkat adalah adalah 

fokus batasan restitusi. Sumber Korupsi, latar belakang dari restitusi 

adalah vonis hakim yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya 

dikembalikan oleh pelaku tindak pidana. Ada Permenkumham No. 21 

tahun 2013, disana ada kata seperti kerugian sosial. Apakah ini 

mengarah pada hal-hal spt kerja sosial? Karena memang ada 

hubungan antara kerja sosial dengan restitusi ini, meskipun kerja 

sosial didefinisikan tidak dibayar/hanya melayani. Restitusi disini 
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ada semacam bentuk pelayanan kepada masyarakat tapi tidak ada 

paksaan. 

2)  Tadi dijelaskan bahwa banyak contoh-contoh restitusi itu lalu yang 

saya kira terlalu kecil untuk situasi sekarang ini. Mohon dijelaskan 

juga, apakah bisa masuk juga pada definisi-definisi misalnya 

Restitusi kecil, sedang dan tinggi atau sedang, menengah dan berat 

apakah bisa dikategorikan seperti yang saya sebutkan tadi? Apakah 

restitusi juga dikaitkan dengan sumber korupsi (misalnya dana BOS), 

seharusnya dikembalikan kepada masyarakat, dan bapak masih 

secara umum menjelaskannya. 

 Pertanyaan R.r. Yulia (Pusluh) 

1)  Tadi bapak menjelaskan ada 4 bentuk/tipe Restitusi, menurut bapak 

apakah itu sifatnya alternatif/komulatif jadi bisa dari korban 

individu/masyarakat.  

2) Mohon dijelaskan perbandingannya dengan negara-negara yang 

telah menerapkan restitusi dalam tindak pidana korupsi dalam 

perspektif viktimologi dan sejauh mana efektifitasnya untuk 

meminimalisir dalam hal terjadinya tipikor dan juga memaksimalkan 

proses-proses pengembalian kerugian.  

 

 Pertanyaan Apri Listiyanto 

Tulisan dari bapak sangat memberi masukan bagi tim kami, minimal 

kami sudah bisa membedakan Restitusi dan Kompensasi khususnya dari 

perspektif viktimologi.  

Apakah dimungkinkan memperluas pelaku/yang disebut sebagai 

pelaku tipid dalam hal ini, negara seperti yang Bapak sampaikan bahwa 

dengan tidak terselenggaranya ketertiban sosial negara bertanggung 

jawab. Apakah negara dengan sistemnya dapat dikatakan sebagai pelaku 

sehingga berkewajiban memberikan kompensasi ataupun restitusi. 
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Apakah negara dapat kita luaskan sebagai pelaku –apabila merujuk pada 

kasus Bank Century dan penggusuran pedagang keramik di Rawasari yang 

awalnya dikatakan untuk lahan penghijauan tetapi malah digunakan untuk 

apartemen sehingga bisa memenuhi pembayaran kompensasi? 

 

 Pertanyaan Theodrik SImoangkir 

Kalau kita bicara korupsi, korbannya memang sangat banyak. Kalau 

memang ini mau diatur, jangan lagi ada peraturan tentang Restitusi bagi 

korban tipikor, itu jadi aneh rasanya. Menurut saya yang benar adalah 

bahwa itu di masalah pemidanaannya ditambah restitusi. Kalau hanya 

uang restitusinya saja yang dikembalikan itu sama saja, tapi kepentingan 

masyarakat banyak yang dirugikan belum terbayar, oleh karena itu perlu 

ditambah pidana restitusinya. Kalau ada aturan tentang Restitusi, itu 

seperti kita mau memberantas tapi kita meneruskan. Saya setuju kalau di 

Indonesia, masalah korupsi itu adalah masalah budaya. Yang ada di 

masyarakat saat ini adalah kita hormat kepada orang yang hartanya 

banyak, walaupun tidak tahu asalnya darimana, asal dia suka membantu, 

orang pasti akan menghormati.  

 

 Pertanyaan Ivo Novita 

1) Penjatuhan sanksi pidana denda bagi pelaku korupsi, saya 

menyambut baik restitusi ini namun agaknya saya pesimis karena 

denda saja tidak dibayar apalagi restitusi. Salah satu bentuk Restitusi 

adalah pembangunan kembali infrastruktur, orang kalau melakukan 

korupsi biasanya tidak sendiri pastinya berjamaah. Bagaimana 

seseorang sebagai pelaku korupsi dituntut untuk melakukan 

pembangunan kembali infrastruktur, jadi kalaupun restitusi ini akan 

diberlakukan harusnya terkait juga pada pihak-pihak yang lain 

bukan hanya pada pihak yang dijatuhi pidana korupsi.  

2) Apabila telah terjadi kerugian di masyarakat, tadi sempat dikatakan 

bahwa dasar penjatuhan sanksi oleh hakim adalah dari pengaduan 
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masyarakat. Bagaimana apabila ada kasus korupsi dimasyarakat, 

telah dilaporkan tetapi pada saat penjatuhan putusan malah 

korupsinya tidak terbukti.  

 Pertanyaan Rooseno 

Kalau kita memahami UU TIPIKOR, itu dalam konsideransnya dibagi 

2 yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua adalah 

pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dari dua 

hal tersebut yang diatur hanyalah masalah kerugian keuangan negara 

sementara yang tidak diatur adalah pelanggaran hak-hak ekonomi dan 

hak-hak dasar masyarakat itu sampai sekarang belum diatur, baik di UU 

yang lama maupun di UU yang baru. Di UNCAC pasal 35 ada pelanggaran 

sosial maupun hak-hak masyarakat itu diatur, sementara di RUU Tipikor 

yang baru juga tidak mengatur mengenai pelanggaran sosial maupun hak-

hak masyarakat. Pasal 35 ini menghendaki agar pelanggaran dari hak-hak 

sosial ini diatur dalam UU. Kerugian negara adalah kasus Martias, dia 

menebang pohon yang nilainya setara +/- Rp 386milyar. Dalam hal ini 

yang baru dihitung kerugiannya adalah keuangan negara, belum dari sisi 

kerugian masyarakat.  

1) Pada kasus ini, apakah masyarakat mempunyai Legal Standing untuk 

menuntut?  

2) Pada kasus impor daging yang dirugikan misalnya tukang 

bakso/wanita-wanita cantik yang menjadi korban, apakah korban-

korban ini mempunyai Legal Standing untuk menuntut. Selain itu 

pada kasus pengadaan barang dan jasa, pemenang pada tender 

pengadaan barang dan jasa adalah melalui  tipikor. Bagaimana cara 

menghitung kerugian korban-korban tsb, apakah ada rumusannya?  

3) Apakah dinegara lain (Jepang, Thailand, Australia, Singapura) sudah 

mengatur pasal 35 ini? 
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4) Bagaimana cara menuntut dan bagaimana cara membayar? Kalau 

restitusi yang membayar adalah Koruptor, sedangkan kompensasi 

yang membayar adalah negara. Tim ini akan menyarankan tentang 

RUU Tipikor harus mengatur tentang Kerugian negara, dan pada bab 

yang lain tentang kerugian masyarakat. Terkait dengan RUU 

Perampasan Aset yang mengatur tentang mekanisme pembayaran. 

 Pertanyaan Rahmat Trijono 

Saya ingin mendapat penjelasan mengenai runut-merunut (di hal. 4), 

ini sampai tingkat berapa runut-merunut dapat dipertanggung jawabkan. 

Dimakalah Bapak, apabila dirunut lebih jauh, maka yang menjadi korban 

adalah masyarakat luas. 

Perkembangan Diskusi, Sesi Jawaban 

 Jawaban untuk Sri Mulyani : 

1) Tentang Gate Keeper. Dalam hukum pidana ada asas legalitas, maka 

kita harus melihat rumusan-rumusan dari pasal-pasal 

mengkonsorsikan pasal-pasal itu dengan kasus tersebut. Kalau tadi 

dikatakan apakah dapat dikatakan sebagai penyertaan harus dilihat 

dulu secara mendalam. Pada kesempatan ini saya mohon maaf, saya 

mohon maaf karena khawatir salah karena saya belum pernah 

membaca buku seperti yang ibu Sri Mulyani kemukakan. Tapi 

apabila melihat sekilas, bila keuangan yang diperoleh adalah 

keuangan yang tidak sah bisa juga dia menjadi money laundring 

kalau dia turut serta menyembunyikan/menyamarkan uang yang 

didapat dari korupsi menjadi penghasilan yang sah dan secara sadar 

melakukan hal itu. Secara umum itu yang dapat saya jelaskan. 

2) Untuk mekanisme pembayaran restitusi sangat jelas, karena 

karakternya adalah pidana maka proses untuk mendapatkan 

restitusi adalah melalui penyelesaian kasus yang ada dalam sistem 

peradilan pidana artinya jaksa penuntut umum juga melakukan 
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penyertaan adanya tuntutan untuk memberikan restitusi bagi 

korban. Mekanisme restitusi berbeda dengan kompensasi. 

3) Mungkin saat ini korupsi sudah menjadi budaya di masyarakat kita. 

Korupsi terjadi pada hampir semua stratifikasi dalam masyarakat, 

orang yang jauh dari ibadah maupun yang sering ibadah, korupsi 

hampir tidak steril dari masyarakat. Bagaimana seseorang bisa 

mendapat yang lebih dari yang dia lakukan, orang yang menerima 

uang dari hasil tersebut itu sudah dikatakan korupsi. Tidak perlu ada 

pembatasan bahwa seorang koruptor tidak perlu mendapat remisi, 

boleh saja, masalahnya adalah jaksanya menuntutnya ringan 

hakimnya memvonisnya ringan, kalau Law Enfocement nya tegas 

pasti orang-orang juga akan takut untuk melakukan korupsi karena 

dalam perspektif kriminologi, ketika seseorang akan melakukan 

tindak pidana maka dalam otaknya itu sudah ada kemungkinan 

sukses/gagal, termasuk keuntungan dan kerugian. Budaya 

masyarakat harus disehatkan bagaimana nilai-nilai ditanamkan 

kepada anak-anak bahwa korupsi itu tidak baik.  

 

 Jawaban untuk Ridwan (Pusjianbang): 

1) Kita tidak bisa mengatakan restitusi itu berat/ringan, itu tergantung 

tuntutan dari korban, misalnya seseorang dianiaya kemudian masuk 

RS apabila penganiaya dipidana saja maka penggantian biaya, dll 

termasuk kerugian karena tidak masuk kerja bagaimana? Nah inilah 

gunanya restitusi. Dalam kasus-kasus lainnya, ketika fasilitas-

fasilitas umum rusak maka ini adalah gunanya restitusi.   

2)  Tentang masalah BOS, ini juga masih konsep, patokannya adalah 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Memang masih harus dikaji 

kembali tentang mekanisme konkritnya. Ketika dana BOS 

diselewengkan, kerugian yang nyata bagi masyarakat itu apa? 

Misalnya untuk membangun gedung, selain kerugian negara 

dibayarkan pembangunan gedung itu ya harus direalisasikan. 

Pengambilan keuangan negara berimbas pada pidana penjara salah 
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satunya, tetapi tidak tertutup kemungkinan memang ada yang 

namanya restistusi dalam konteks pemidanaan. Restitusi bisa 

menjadi hal yang meringankan bagi pemidanaan si pelaku.  

 Jawaban untuk R.r. Yulia : 

Menurut hemat saya ini adalah alternatif, karena kalau korupsi jelas 

masyarakat yang menjadi korban kolektif, kalau tindak pidana yang 

korbannya individu biasanya bentuknya adalah restitusi dalam bentuk 

uang atau pelayanan. Perbandingan dengan negara-negara lain saya 

memang belum mengkaji. 

 

 Jawaban untuk Apri Listiyanto :  

Tentang masalah jalur hijau yang dijadikan apartemen, berarti itu ada hal 

yang tidak benar mungkin ada korupsi, pelakunya apabila terbukti harus 

mengembalikan, tapi ini baru konsep. Pemulihan kembali sesuatu adalah 

tanggung jawab dari pelaku. 

 

 Pertanyaan Suharyo 

1) Bagaimana sifat hukum pidana yang berciri khas ultimum remedium 

tentang penambahan jenis pidana yaitu restitusi? 

2) Konsep restitusi menurut perspektif Viktimologi, menurut saya 

selaras dengan konsep Double track system yaitu pidana dan 

tindakan. 

 Pertanyaan Abdullah Empi 

Masalah penjatuhan sanksi pidana merupakan sanksi terhadap 

orang-orang yang melakukan tindak pidana. Ketika seseorang telah keluar 

dari LP, diasumsikan sudah 0-0 kondisinya. Dalam hal agama, ada hub. 

Dengan Tuhan dan dengan manusia. Ketika seseorang bersalah dengan 

Tuhan maka dengan Tobat akan termaafkan, dan apabila ada kesalahan 

dengan manusia maka kita harus meminta keikhlasan dari yang 
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bersangkutan untuk memaafkan. Apakah permintaan maaf bisa menjadi 

bagian dari Restitusi?  

 Pertanyaan Nevey Varida Ariani 

Ada teori viktimologi sosiologis dan viktimologi yuridis. Apabila kita 

melihat dari PP No. 3 tahun 2002 tentang perbedaan antara Restitusi dan 

Kompensasi. Berlakunya restitusi adalah pelaku dan korban secara 

langsung dalam hukum pidana tetapi apabila perkara korupsi ini ada 

sebuah legal yang lain, yaitu ada sebuah batasan/korban/pelaku yang 

tidak mampu membayar ganti rugi. Apabila kita tarik ke restitusi, ini tidak 

akan menyangkut kesitu. Apabila kita lihat perkara-perkara korupsi yang 

ada di Indonesia saat ini, aliran dana yang sudah di blokir oleh PPATK, dsb. 

Apabila kita melihat dari konsep ganti kerugian, korupsi berbeda dengan 

pidana biasa, karena korupsi adalah pidana khusus. Bila APBN dan PNBP 

masuk ke dalam keuangan negara, berarti negara pun ikut terlibat. Ada 

mekanisme yang harus ditempuh secara berbeda, harus ada penemuan 

hukum baru yang dimunculkan agar tidak serumit itu. Sasaran dari 

hukuman itu sendiri yaitu membuat efek jera. Aliran dana yang 

dikembalikan pun tidak jelas kemana, dan siapa pula yang berhak 

menagih.  

 Pertanyaan Theodrik Simorangkir 

Ini bentuknya adalah sanksi bukan menciptakan suatu peraturan 

baru, tetapi penambahan sanksi baru pada ancaman tindak pidana 

korupsi, yaitu pidana restitusi. Otomatis masuk dalam rentetan ancaman 

pidana. Restitusi diawasi oleh hakim. Mekanisme secara konkrit perlu 

dibicarakan karena masih dalam konsep/gagasan, dimana konsep ini 

berdasaarkan pemikiran-pemikiran yang menurut saya dapat 

dipertanggung jawabkan.  
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 Jawaban untuk Rooseno 

Mengenai perampasan aset, saya tidak sependapat mengenai 

pemiskinan koruptor karena tidak ada dasar hukumnya. Dengan adanya 

restitusi itu, mereka akan berpikir ulang. Merehabilitasi fasilitas itu bisa 

diambil dari asetnya, tetapi bukan memiskinkan koruptor. Memiskinkan 

koruptor itu sama dengan teori balas dendam, bukan begitu, jadi aset-aset 

yang dimiliki harus disita untuk mengembalikan/ merehabilitasi 

kerusakan-kerusakan yang terjadi. Penjatuhan restitusi itu juga dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk menarik kembali/ memperbaiki keuangan.  

Pelanggaran ekonomi dan sosial menurut hemat saya sangat 

menarik untuk disampaikan. Peraturan perundang-undangan itu baru 

menyentuh kerugian ekonomi dan keuangan, belum menyentuh tentang 

pelanggaran hak ekonomi dan sosial.  

Artinya konsideran itu merupakan polotical will yang harus 

diterjemahkan dari pasal per pasal, itu berarti ada political will yang 

belum di implementasikan dalam pasal demi pasal. Ini adalah salah satu 

bentuk kritis terhadap Legal Substance, dalam teorinya Laurent Friedman 

dalam substansi hukum masih ada kelemahan/peluang. Mengapa UU ini 

tidak mengatur tentang kerugian/pelanggaran hak ekonomi 

masyarakat/hak-hak sosial masyarakat. Nah, kedudukan hukum, dan 

sebagainya saya kira merupakan sesuatu yang perlu pengkajian kembali, 

karena ini bukan arena sosialisasi tapi masih dalam konteks membangun 

hukum. Untuk Cara membayar sudah jelas dan Cara menuntut lewat Jaksa 

Penuntut Umum.  

Yang dipakai untuk membayar ya aset koruptor, bukan dalam rangka 

memiskinkan. Memang tuntutan hukum dia wajib mengganti kerugian 

atas kerusakan lingkungan, dsb. Jadi tidak hanya mengembalikan kerugian 

negara, tetapi juga kerugian pelanggaran ekonomi dan sosial juga.   
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 Jawaban untuk Ivo Novita 

Jangan terlalu pesimis, kita harus tetap optimis bahwa itu adalah 

mekanisme yang benar.  

 Jawaban untuk Suharyo 

Sifat hukum Ultimum Remedium, hukum pidana memang 

merupakan upaya hukum terakhir ketika sarana-saran hukum lain tidak 

mampu menyelesaikan. Jadi untuk korupsi sudah seharusnya 

diberlakukan hukum pidana, restitusi juga salah satunya, hal ini 

dimaksudkan agar masalah korupsi bisa ditekan. Dalam restitusi 

hukumannya ditambah denda untuk mengembalikan uang tsb. Denda 

dalam arti mengembalikan uang yang telah diambil tapi dinikmati oleh 

masyarakat, karena kalau denda masuk ke negara.  

Double Track System, menurut hemat saya begini Restitusi apabila 

dikaitkan dengan Restoratif, dsb bisa menjadi hal yang mengurangi pidana 

yang seharusnya dijalankan. Daripada orang yang dipidana saja tapi 

masyarakat tidak mendapat apa-apa jadi lebih baik ada tindakan Riil dari 

pelaku untuk mengganti kerusakan.  

 Jawaban untuk Abdullah Empi 

Menurut hemat saya, minta maaf itu juga merupakan sanksi 

pelayanan terhadap masyarakat. Sanksi melayani kehendak masyarakat, 

bukan uang tapi melayani masyarakat. Dalam arti secara psikologis minta 

maaf. Jadi pelayanan sebagai bentuk permintaan maaf terhadap 

masyarakat.  

 Jawaban untuk Nevey Varida Ariani 

Kompensasi bisa dibayar ketika pelakunya meninggal dunia, 

pelakunya termasuk anak kecil atau orang yang tidak berpenghasilan atau 

pihak-pihak yang secara finansial tidak mampu maka diambil alih oleh 

negara dan negara wajib memberi kompensasi. Ketika pelaku tidak 
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mampu secara finansial, wajib dibayarkan oleh negara. Yang akan menagih 

adalah jaksa, dimana sistem peradilannya mengikuti sistem peradilan 

pidana. Mekanisme secara konkrit perlu dibicarakan karena masih dalam 

konsep/gagasan, dimana konsep ini berdasaarkan pemikiran-pemikiran 

yang menurut saya dapat dipertanggung jawabkan. Tentang masalah 

budaya, di Jepang orang-orangnya sudah sangat tahu mana yang menjadi 

hak dan mana yang bukan. Seharusnya kita bisa belajar kepada Jepang 

bagaimana untuk menciptakan generasi seperti di Jepang.  

 Jawaban untuk Rahmat Trijono 

Kita membicarakan kerugian akibat Tindak Pidana Korupsi dalam 

Perspektif Viktimologi, seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 hal yang 

pertama membicarakan berbagai aspek masalah korban, kedua faktor 

terjadinya korupsi, menciptakan suatu sistem untuk mengurangi 

penderitaan korban Tipikor. Membicarakan korban, sejauh mana atau 

siapakah yang menjadi korban. Apabila kita lihat, maka yang menjadi 

korban adalah negara, batasannya adalah merugikan keuangan/ 

perekonomian negara. Kita harus merunut kembali ke belakang, darimana 

sumber perekonomian negara yaitu antara lain pajak, retribusi, dll. Pajak, 

retribusi, dsb itu yang membayar adalah masyarakat, yang menjadi korban 

tipikor juga masyarakat. Walaupun dalam perumusan tipikor hanya 

disebutkan yang dirugikan adalah keuangan/perekonomian negara. Ada 

masyarakat-masyarakat yang secara terbatas dapat menjadi korban akibat 

adanya tindak pidana korupsi. Masalah penebangan kayu, tapi ada 

masalah pidananya, yang terkena imbasnya adalah masyarakat. 

Masyarakat bisa menuntut restitusi terhadap pelaku. Kita kupas lebih 

jauh, siapakah yang menjadi korban dan siapakah korban itu. Intinya yang 

dirugikan dari tipikor bukan hanya keuangan/perekonomian negara 

tetapi juga masyarakat. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

Bahwa kajian ini merupakan kajian hukum, yaitu telaahan terhadap 

suatu permasalahan (issues) secara inter dan/atau multidisiplin untuk 

mengetahu apa yang harus dilakukan ke depan (forward looking) 

menggunakan pendekatan metode tertentu dalam mendukung pembentukan 

dan pengembangan hukum.131 Dalam BAB I PENDAHULUAN telah 

dirumuskan bahwa Tim Pengkajian Tentang Kompensasi Bagi Pihak Yang 

Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi – kemudian disebut Tim –

ingin mengetahui dan mencari jawaban dari permasalahan: 

6. siapa yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang menderita kerugian 

akibat tindak pidana korupsi dan apa yang mendasari pemberian 

kerugian tersebut. 

7. bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan atas kompensasi terhadap 

pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

8. pihak yang wajib memenuhi pemberian kompensasi bagi pihak yang 

menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

9. mekanisme penuntutan/gugatan kompensasi bagi pihak yang 

menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi. 

Dari beberapa permasalahan itu Tim diminta untuk 

merekomendasikan bentuk pengaturan yang tepat untuk diterapkan 

terhadap masalah kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat 

tindak pidana korupsi. 

Oleh sebab itu mengacu pada Pola Pengkajian Hukum tersebut, maka 

berdasarkan data kepustakaan sebagaimana tertuang dalam Bab II dan data 

                                                      
131 Pola Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012), 
hlm. 4. 
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publik melalui FGD-Focus Group Discussion dan CLE-Continuing Legal 

Education, kemampuan analitik Anggota Tim serta diskusi yang berkembang 

dalam setiap rapat, Tim melakukan “pembahasan” atau analisis untuk 

menyimpulkan dan memberi pendapat tentang permasalahan sebagaimana 

tertuang dalam BAB I PENDAHULUAN. 

Sebelum membahas permasalahan tersebut di atas, agar terdapat 

efisiensi dan kesatuan maksud, maka definisi sebagaimana telah diulas pada 

Bab II Tinjauan Pustaka, akan digunakan dalam bab pembahasan atau 

analisis. Adapun definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Korban Pelanggaran Hak Sosial dan Ekonomi Sebagai Akibat 

Tindak Pidana Korupsi atau disebut Korban adalah seseorang atau 

sekelompok orang atau suatu organisasi kemasyarakatan atau suatu 

korporasi yang dapat membuktikan adanya hubungan antara kerugian 

hak sosial dan ekonomi yang timbul pada dirinya dan sebagai akibat 

perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. 

2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi atau disebut Pelaku adalah seseorang 

yang dituntut oleh JPU karena diduga sebagai pelaku tindak pidana 

korupsi atau seseorang yang dihukum oleh hakim sebagai pelaku 

tindak pidana korupsi. 

3. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada 

Korban karena pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu 

memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

4. Restitusi adalah ganti kerugian yang diterima oleh Korban yang 

menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang 

diberikan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang sepenuhnya menjadi 

tanggungjawabnya; dan 
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5.  Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disingkat JPU, adalah Jaksa 

yang bertugas dan berwenang untuk melakukan penuntutan 

berdasarkan Peraturan PerUndang-Undang. 

 

A. Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi 

Dan Yang Mendasari Pemberian Kerugian Tersebut 

Pada Bab Pembahasan kali ini akan dianalisa dan dikaji tentang pihak 

yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi, darifokus kajian 

tersebut ada dua variabel yang perlu untuk dikaji: (i) Siapa yang dapat 

diidentifikasi sebagai pihak yang menderita kerugian; dan (ii) Apa yang 

mendasari pemberian kerugian tersebut.Kedua variabel tersebut sangat 

terkait erat dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi itu sendiri. 

Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa,  yang 

akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat 

pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut 

efisiensi tinggi.132 Dari pertimbangan konsiderans di atas dikuatkan kembali 

di dalam perubahan UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 yang merubah UU 31 

Tahun 1999, yang menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini 

terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga 

telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi 

masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan 

sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar 

biasa.133 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk 

memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. 

Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah 

                                                      

132 Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

133 Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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dibentuk Pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke 

akar-akarnya dan menyelamatkan perekonomian dan keuangan negara 

semaksimal mungkin.134 

Berbagai produk perundang-undangan di bidang pemberantasan 

tindak pidana korupsi telah dibentuk oleh Pemerintah dengan membuat 

peraturan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi yang beberapa 

normanya berlaku secara khusus di luar pengaturan KUHP/Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang berlaku secara umum, sehingga unsur-unsur 

tindak pidana korupsi menjadi penting untuk diketahui dan dipahami dalam 

menentukan sebuah perbuatan merupakan suatu tindak pidana korupsi atau 

bukan.  

Unsur-unsur tindak pidana korupsi secara sederhana mencakup: 

“adanya perbuatan melawan hukum”, adanya tujuan “memperkaya diri 

sendiri atau orang lain” dan “merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara” sehingga jika terdapat suatu perbuatan memenuhi 

ketiga unsur tersebut maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut 

merupakan tindak pidana korupsi. 

Penguraian unsur-unsur tindak pidana korupsi di atas menjadi relevan 

dalam menjawab:Siapa yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang 

menderita kerugian dan apa yang mendasari pemberian kerugian tersebut.  

Oleh sebab itu uraian mengenai: (i) perbuatan yang dianggap sebagai tindak 

pidana korupsi; (ii) siapa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana; dan 

(iii) siapa yang disebut sebagai korban perlu analisis yang komprehensif.  

1. Perbuatan Dianggap Sebagai Tindak Pidana Korupsi 

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja 

corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, 

memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi 

                                                      

134 Basrief Arief, Upaya Mengembalikan Aset Hasil Korupsi Dengan Kerjasama Bantuan 
Hukum Timbal Balik Masalah Pidana, disampaikan pada Seminar Tentang “Implikasi 
Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional”, yang diselenggarakan oleh 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 14-15 Juni 
2006 di Hotel Sahid Raya, Bali. 
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maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan 

itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan 

kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk 

mendapatkan keuntungan sepihak.135 

Secara sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penggunaan 

fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan 

hukum.136 Dari segi tipologi, korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis 

sebagai berikut :137 

1) Korupsi transaktif (transactive corruption) 

Korupsi transaktif menunjukkan kepada adanya kesepakatan 

timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi 

keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan 

tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. 

2) Korupsi yang memeras  (extortive corruption) 

Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi dimana pihak 

pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang 

sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang 

dan hal-hal yang dihargainya. 

3) Korupsi investif (investive corruption) 

Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada 

pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan 

yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. 

4) Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption); 

Korupsi perkerabatan atau nepotisme adalah penunjukan yang 

tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang 

                                                      

135 Diakses dari Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi, diakses tanggal 28 
Oktober 2013. 

136 Hamilton-Hart, Natasha, Anti Corruption Startegies in Indonesia. (Bulletin of 
Indonesian Economic Studies, 2001) hlm. (1):65:82. 

137 Syed Hussein Al Atas, Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi, Terjemahan Nirwono, (Jakarta: 
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cetakan 
Pertama, 1987), hlm. IX. 
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jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan 

perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-

bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma 

dan peraturan yang berlaku. 

5) Korupsi defensif (defensive corruption); 

Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan 

pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan 

diri. 

6) Korupsi otogenik (autogenic corruption); 

Korupsi otogenik yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang 

seorang diri. Brooks mencetuskan subyek yang disebut “auto 

corruption” adalah suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan 

orang lain dan pelakunya hanya seorang saja. 

7) Korupsi dukungan (supportive corruption);  

Korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang  atau 

imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang 

dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi 

yang sudah ada. 

Menurut Syed Hussein Al Atas bahwa inti gejala korupsi selalu 

dari jenis pemerasan dan transaktif. Korupsi selebihnya berkisar di 

sekitar kedua jenis tersebut dan merupakan jenis 

sampingannya.138Sedangkan David M. Chalmers menguraikan 

pengertian korupsi dalam berbagai bidang meliputi139. 

1) Material corruption; 

Korupsi yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi 

dan yang menyangkut kepentingan umum. 

                                                      

138 Ibid., hal. X 

139 Baharuddin Loppa, Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
(Bandung: Alumni, 1990) hlm. 7. 
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- Financial manipulations and decisious injurious to the economy 

are often labeled corrupt; 

- The term in often applied also to misjudgements by officials in 

the public economic; 

- Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, 

favors to relative, social influence, or any relationship that 

sacripfices the public interest and welfare, with or without the 

implied payment of money, is usually concidered corrupt. 

Dengan demikian korupsi yang menyangkut masalah penyuapan 

yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi dan yang 

menyangkut bidang kepentingan umum adalah korupsi di bidang 

materiil. 

2) Political corruption; 

Political corruption oleh David M. Chalmers ditulis sebagai 

Electoral corruption includes purchase of vote with money, 

promises of office or special favors, coercion, intimidation and 

interference with freedom of ellection. Corruption in office involves 

sale of legislative fortes, administrative of judicial decision or 

governmental appointment. 

Korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh suara dengan 

uang, janji-janji tentang jabatan atau hadiah-hadiah khusus, 

pelaksanaan intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan 

memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara-

suara dalam legislatif, keputusan administratif atau keputusan 

pengadilan, atau penetapan yang menyangkut pemerintahan. 

3) Intellectual corruption;  

Intellectual Corruption diterangkan sebagai: (i) seorang pengajar 

yang berkewajiban memberikan pelajaran kepada murid namun 

ia tidak memenuhi kewajibannya secara wajar; (ii) pegawai 
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negeri yang selalu meninggalkan tugasnya tanpa alasan; dan (iii) 

memanipulasi (membajak) hasil karya orang lain. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah ditetapkan unsur-

unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:140 

1) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum 

2) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. 

3) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. 

4) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara 

atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian 

negara. 

5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri 

atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajibannya. 

6) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 

dalam jabatannya. 

7) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan 

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 

kepadanya untuk diadili. 

8) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan 

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan 

maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 

diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 

pengadilan untuk diadili. 

                                                      

140 Dikases dari http://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-
korupsi. html,diakses tanggal 28 Oktober 2013. 
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9) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya 

perbuatan curang tersebut. 

10) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau 

untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau 

surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau 

membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau 

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan 

perbuatan tersebut. 

11) Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, 

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 

yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka 

pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan 

membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, 

surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain 

menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat 

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 

12) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 

hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang 

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 

tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 

Dari penjabaran berbagai unsur-unsur tindak pidana korupsi di 

atas jika coba dikelompokan, akan menjadi: (i) Tindakan seseorang 

atau badan hukum melawan hukum; (ii) Dengan maksud untuk 

memperkaya diri sendiri atau orang lain. (iii) Tindakan tersebut 

merugikan negara atau perekonomian Negara, dan (iv) Jenis-jenis 

perbuatan korupsi. 

Ad.1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum 
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Unsur “Melawan Hukum” memiliki asal bahasa “Wederrechtelijk”, 

yang menurut Vos bahwa sifat melawan hukum formil adalah 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), 

sedangkan melawan hukum materiel adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak 

tertulis141 dan menurut Moelyatno142, disamping bertentangan dengan 

kesadaran hukum masyarakat (disebut dengan objective 

onrechtselemen), juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum 

individual, atau batin orang itu sendiri (disebut subjectieve 

onrechtselemen). 

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), UU No 31 Tahun 1999, 

dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” 

dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti 

formiel maupun materiel. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak 

diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila 

perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa 

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka 

perbuatan tersebut dapat dipidana.143 

Ad.2. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain 

Unsur “memperkaya diri sendiri” di sini, menurut Martiman 

Prodjohamidjojo144 adalah sama pengertian dengan “menguntungkan 

diri sendiri” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Meskipun tidak 

ada unsur melawan hukum, akan tetapi unsur itu ada secara diam-

diam, sebab tiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum. 

Unsur “memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum” berarti 

“menguntungkan diri sendiri tanpa hak”. 

                                                      
141 Vos, Dalam Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik 
Korupsi  (UU No 31 Tahun 1999), (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 57. 

142 Moelyatno, Dalam Martiman Prodjohamidjojo, Ibid, hlm. 57. 

143 Orpa Ganefo Manuain, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana 
Korupsi, (Universitas  Diponegoro: Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, 2005), hlm. 102. 

144 Martiman Prodjohamidjojo, op cit, hlm. 69. 
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Unsur melawan hukum ini tidak diatur secara tegas dalam pasal 

3, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Hal inilah yang 

membedakan pasal 3 dengan Pasal 2. Moch Faisal Salam145 mengatakan 

bahwa walaupun unsur ini tidak dirumuskan secara tegas dalam Pasal 

3, namun unsur melawan hukum termasuk (inherent) dalam 

keseluruhan perumusan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya. Dengan perbuatan itu 

merupakan suatu perbuatan yang telah melawan hukum oleh karena 

itu Penuntut Umum tidak perlu secara tegas mencantumkannya dalam 

dakwaan maupun dalam tuntutannya. 

Menurut Andi Hamzah146 unsur “dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri ….,”, merupakan salah satu perbedaan dengan ketentuan 

Pasal 2 selain unsur melawan hukum di atas, dalam Pasal 2 tercantum 

unsur “memperkaya diri sendiri……,”. Dalam hal pembuktian lebih 

mudah dibuktikan adanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri ……..,” daripada “memperkaya diri sendiri ……,” karena unsur 

pertama adalah unsur yang biasa dalam hukum pidana seperti 

tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 423 KUHP. 

Ad.3. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara 

Mengenai unsur merugikan keuangan negara ini, dalam 

penjelasan Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa : “Dalam ketentuan ini, kata 

“dapat” sebelum frasa ”merugikan keuangan atau perekonomian 

negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan 

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan 

timbulnya akibat.147 

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tindak pidana korupsi 

dirumuskan sebagai delik formil, bukan delik material yang 

                                                      
145 Moch Faisal Salam, op cit, hlm. 94, Lihat Juga Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi 
Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) 
hlm. 192. 

146 Andi Hamzah, Ibid, hlm. 193. 

147 Orpa Ganefo Manuain, Op Cit, hlm. 103 
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mensyaratkan timbulnya akibat, jadi untuk dikatakan adanya tindak 

pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan 

yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.148 

Ad.4. Jenis-jenis perbuatan korupsi 

Sebagaimana sudah dijabarkan secara rinci di atas, dan dari 

berbagai pemahaman mengenai bentuk tindak pidana korupsi seperti 

yang dikemukakan di atas maka perbuatan tersebutlah yang akan 

menjadi dasar adanya kerugian, yang menimbulkan berbagai 

konsekuensi hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang di 

dalam Undang-Undang TIPKOR konsekuensi hukum yang dapat 

diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi baru sebatas padapidana 

penjara, pidana denda dan pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri 

merupakan: 

- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 

milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 

pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 

- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi; 

- penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 

lama 1 (satu) tahun; 

- pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang 

telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 

Kerugian merupakan faktor penting yang dapat dijadikan dasar 

penuntutan tindak pidana korupsi. Kerugian yang masuk ke dalam 

ranah tindak pidana korupsi adalah: merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dan di dalam konsiderans Undang-

                                                      

148 Orpa Ganefo Manuain, Op Cit, hlm. 103 
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Undang Tipikor juga disebutkan pelanggaran hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat secara luas. Mengingat perumusan tindak pidana 

korupsi dalam Undang-Undang Tipikor dirumuskan secara formil 

bukan secara materil, maka pengembalian kerugian keuangan negara 

tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa. 

Namun di kalangan Akademisi dan pengiat anti korupsi terdapat 

perbedaaan pandangan dalam menyikapi unsur merugiakan keuangan 

negara, mereka berpendapat agar unsur ‘merugikan keuangan negara’ 

dihilangkan sebagai salah satu unsur orang melakukan tindak pidana 

korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang 

berlaku saat ini. 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Yunus 

Husein mengatakan di dalam praktik, pembuktian unsur kerugian 

keuangan negara cukup sulit. Selain itu, definisi keuangan negara yang 

terlalu luas juga bisa bermasalah. Tersangka koruptor bisa saja 

‘bersembunyi’ di balik unsur tersebut. Salah satu yang menjadi 

perdebatan selama ini adalah korupsi di BUMN. Apakah aset dan 

kekayaan BUMN merupakan keuangan negara atau tidak, terus menjadi 

perdebatan di kalangan para ahli hingga saat ini. Sehingga Yunus 

Husein berpendapat: “Karenanya, unsur kerugian negara dalam 

perkara korupsi sebaiknya dihilangkan saja dalam UU Tipikor”.149 

Penghilangan unsur “merugikan keuangan negara” memang akan 

ada konsekuensinya jika kerugian negara dihilangkan sebagai salah 

satu unsur tindak pidana korupsi. Salah satu konsekuensi itu, otomatis 

pidana uang pengganti tak bisa lagi dijatuhkan kepada terpidana 

korupsi. Sehingga penghilangan unsur merugikan keuangan negara 

harus secara cermat disikapi jangan sampai upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi yang ada saat ini menjadi kontraproduktiv alih-

alih agar ingin menjaring korupsi disektor swasta. 

                                                      

149 Diakses dari 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5248a99bb71aa/akademisi--hapus-kerugian-
negara-dari-unsur-korupsi, diakses tanggal 28 Oktober 2013. 
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2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Undang-Undang Tipikor disebutkan dengan jelas bahwa 

pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Perumusan subjek 

setiap orang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3, maka 

jelas bahwa setiap orang itu pengertiannya luas, termasuk dalam 

pengertian setiap orang menurut Undang-Undang Tipikor adalah: 

perseorangan atau termasuk korporasi.150 

Perumusan tindak pidana dalam Bab II Undang-Undang Tipikor 

jika dihubungkan dengan subjek hukum menyiratkan bahwa tidak 

semua tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, karena 

selain korporasi sebagai subjek hukum, Undang-Undang Tipikor juga 

mengenal subjek hukum berupa orang, hakim, pemborong dan pegawai 

negeri atau penyelenggara negara. 

Penetapan subjek “pelaku” tindak pidana korupsi menjadi 

penting di dalam menentukan bentuk pertanggung jawaban pidananya, 

dan kepada siapa pertanggung jawaban pidana itu dibebankan. Jika 

subjek pelaku-nya adalah orang perorangan tentu menjadi jelas beban 

pertanggung jawaban dan bentuk pidana yang dibebankan, namun 

apabila pelaku yang dimaksud adalah korporasi tentu perlu melihat 

aturan lebih lanjut mengenai hal itu.  

Seperti yang disampaikan Barda Nawawi Arief151 bahwa: Pada 

asasnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang 

pribadi , namun ada beberapa pengecualian yaitu :  

1) Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat 

dilakukan oleh korporasi , misalnya bigami, perkosaan, sumpah 

palsu;  

                                                      

150 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 
151 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi 1. cetakan 1, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 40. 
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2) Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan 

tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana 

penjara atau pidana mati. 

Suprapto juga menyatakan bahwa hukuman yang dapat 

dikenakan pada perusahan adalah152:  

1) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahan si terhukum 

untuk waktu tertentu; 

2) Pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah 

atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahan selama 

waktu tertentu; 

3) Penempatan perusahan di bawah pengampuan selama waktu 

tertentu. 

3. Pihak Yang Dirugikan Akibat Tindak Pidana Korupsi 

Sebelum menentukan pihak yang dirugikan akibat tindak pidana 

korupsi maka penting juga untuk diketahui tujuan pemidanaan yang 

mencakup: 

1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). 

Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan 

memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum 

adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. 

2) Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. 

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan 

mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental 

ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini 

digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk 

mencari jalan melalui tindak pidana  

3) Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. 

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan 

tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat 

masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, 

                                                      
152 Suprapto, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 114. 
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atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini 

juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap 

korban kejahatan yang dilakukan oleh negara.  

4) Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/keseimbangan, yaitu 

adanya kesebandingan antara pidana dengan 

pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, 

dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang 

dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses 

penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat 

sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh 

melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan 

prevensi general apapun.153 

Dari tujuan pemidanaan tersebut akan tergambar bahwa 

kepentingan melindungi korban kejahatan merupakan bagian dari 

tujuan pemidanaan, sehingga kedudukan pelaku dan korban menjadi 

penting, baik perlindungan hukumnya maupun hak-hak sosial 

masyarakatnya. 

Dari rumusan Undang-Undang Tipikor menyebutkan 

“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara 

gramatikal tentu akan dipahami secara sempit bahwa pihak yang 

menderita kerugian adalah Negara dalam hal ini Keuangan Negara 

yang berarti seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang 

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan.154 Dari kontekstual tersebut 

akan muncul pertanyaan Siapa yang dapat diidentifikasi sebagai pihak 

yang menderita kerugian? Apakah hanya dipahami secara sempit hanya 

“Negara” yang menderita kerugian sehingga perlindungannya diwakili 

oleh Aparatur nya atau dapat diperluas pemaknaannya. 

                                                      

153 Ibid, Hal 121, 122, 123 

154 Lihat penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak 
Pidana Korupsi. 
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Perlu diketahui Negara terbentuk dari beberapa unsur yang jika 

mengacu kepada “Montevideo Convention on the Rights and Duties of 

States, 26 December 1933 atau “Konvensi Montevideo 1933” dalam 

Pasal 1 (Article 1) disebutkan: “The state as a person of international 

law should posses the following qualification: (a) a permanent 

population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to 

enter into relations with other states;155. Boer Mauna menyebutkan 

unsur-unsur pembentukan Negara adalah unsur-unsur Konstitutif 

yaitu (1) penduduk; (2) wilayah tertentu; (3) Pemerintah; dan (4) 

Kedaulatan.156 

Dari unsur-unsur Negara tersebut maka penduduk atau 

masyarakat yang tinggal di sebuah wilayah tertentu merupakan 

representasi bagian dari Negara, sehingga pemahaman kerugian 

keuangan negara atau perekonomian negara juga dapat dipahami 

sebagai kerugian bagi hak-hak sosial masyarakat. 

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena 

tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita 

kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, 

sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah 

sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta 

mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu 

kejahatan.157 

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi memang tidak 

disebutkan secara jelas definisi “korban” namun kita dapat menggali 

dari definisi korban menurut pengertian Muladi yang mengartikan 

Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual 

                                                      

155 Lihat Parry and Grant, Encyclopedic Dictionary of International Law, (New York: 
Oceanna Publications, 1986), hlm. 375. 

156 Lihat Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era 
Global, (Bandung: PT. Alumni, 2001: Cetakan Kedua) hlm. 17. 

157 Lihat Dikdik M. Arief Mansur,dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan (Antara Norma dan Realita), (Bandung: Rajawali Pers, 2006), hlm. 29. 
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maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik 

atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap 

hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang 

melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk 

penyalahgunaan kekuasaan158 sehingga dari rumusan “keuangan 

negara atau perekonomian negara” dapat dimaksudkan bahwa 

masyarakat di sebuah negara secara langsung juga mengalami 

penderitaan maka lazim juga disebut sebagai korban. 

Namun jika masyarakat dikatakan sebagai pihak yang menderita 

kerugian akibat tindak pidana korupsi, maka permasalahan lain yang 

muncul adalah adakah batas-batas atau klasifikasi terhadap 

masyarakat yang menderita kerugian? Ini menjadi penting dalam 

pemenuhan hak-hak korban dan kompetensi seorang korban dalam 

menuntut hak-haknya.Jika melihat tipologi korban seperti apa yang 

dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, yaitu: 

a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau 

perorangan (bukan kelompok), 

b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan 

hukum, 

c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas, 

d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui,  

Maka terhadap tindak pidana korupsi perlu adanya 

pengelompokan korban, dan menurut pendapat kami maka kelompok 

korban yang dimaksud adalah Tertiary victimization, yaitu korban 

masyarakat luas, namun terbatas terhadap akibat atau dampak yang 

dialami secara langsung. Sehingga syarat untuk dapat dikatakan 

sebagai korban tindak pidana korupsi setidaknya harus memenuhi: 

a. Penduduk dari Negara tempat terjadinya tindak pidana korupsi 

Dari pemahaman mengenai unsur-unsur negara maka 

penduduk merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah 

                                                      

158 Muladi, “HAM Dalam Persepktif Sistem Peradilan Pidana”, op.cit., hlm. 108. 
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negara, penduduk dapat merupakan WNI ataupun WNA, sehingga 

selama pihak korban dapat menunjukan bahwa dirinya 

merupakan penduduk Indonesia maka mereka memiliki hak 

untuk menuntut.  

b. Menempati atau bermukim pada wilayah yang terkena dampak 

atau akibat secara langsung dari tindak pidana korupsi 

Menempati atau bermukim pada sebuah wilayah menjadi 

syarat yang dapat mengklasifikasi korban berdasarkan luasan 

dampak dari tindak pidana korupsi, walaupun secara umum 

diketahui bahwa korupsi memiliki dampak yang luas dan umum, 

tetapi didalam hak menuntut perlu adanya pembatasan pihak 

korban, sehingga korban yang dimaksud adalah yang korban yang  

memiliki kerugian secara langsung akibat dari tindak pidana 

korupsi. Dari batasan wilayah ini maka syarat yang diperlukan 

adalah KTP atau Visa atau Keterangan yang dapat menjelaskan 

bahwa orang tersebut bermukim diwilayah itu. 

c. Mengalami kerugian nyata yang dapat diperhitungkan 

Kerugian nyata dan dapat diperhitungkan akan memberi 

bentuk kompensasi yang tepat bagi korban. Kerugian nyata ini 

akan berwujud konkrit dan akan membedakan penuntutan secara 

immateriil atau moral belaka. Namun tentu akan berdampak pada 

sulitnya menghitung kerugian tersebut, namun hal ini juga akan 

memperjelas seberapa besar kompensasi yang akan diberikan. 

d. Bukan pelaku atau turut serta dalam perbuatan korupsi terkait 

Bahwa korban bukan merupakan pelaku atau terkait di 

dalam perbuatan korupsi yang dituntut, perlunya penekanan 

bahwa korban bukanlah pelaku karena terdapat kemungkinan 

korupsi itu tidak bergerak sendiri melainkan terstruktur dan 

sistematik, sehingga apabila korban merupakan pelaku menjadi 

tidak relevan untuk membicarakan pemenuhan hak-hak 

kompensasinya. 
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Dari berbagai penjelasan di atas maka jika ditinjau dari perspektif 

viktimologi bahwa norma hukum positif (Undang-Undang Tipikor) belum 

mengakomodisir hak-hak korban (masyarakat) secara langsung dan konkrit. 

Mengingat bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi hanya 

sebatas menjalani pidana dan pengembalian kerugian keuangan negara, 

tentunya belum mampu mengurangi penderitaan masyarakat secara 

langsung. Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang dapat mengurangi 

penderitaan korban. Dalam perspektif viktimologi kebijakan dimaksud dapat 

berupa restitusi dan/atau kompensasi.159 

 

B. Bentuk Ganti Kerugian Yang Dapat Diberikan Atas Kompensasi 

Terhadap Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana 

Korupsi 

Perlindungan terhadap korban di Indonesia secara komprehensif dapat 

dikatakan masih relatif minim.  Penegakan hukum selama ini cenderung 

lebih memperhatikan pelaku atau tersangka pelaku kejahatan ataupun 

terdakwa dan terpidana daripada korban. Korban belum mendapatkan 

pelayanan dan perlakuan yang optimal dari penegak hukum, pemerintah, 

serta dari masyarakat pada umumnya. Seringkali yang terjadi adalah 

reviktimisasi atau double victimization.160 

Menurut Barda Nawawi Arief, kewajiban mengganti kerugian 

dimaksudkan untuk memulihkan akibat atau kerugian yang diderita oleh 

korban kejahatan baik individual maupun kolektif (negara dan masyarakat), 

dan perlindungan terhadap korban kejahatan pada dasarnya merupakan 

                                                      
159 Lihat Makalah Angkasa dalam FGD yang diselenggarakan oleh BPHN, Oleh Karmen 
dikatakan “Restitution and compensation are alternative methods af repaying losses” (Andrew 
Karmen, Crime Victim An Introduction to Victimology, (California: Cole Publishing Company 
Monterey, 1984), hlm. 176. 
160 Heru Susetyo, Tinjauan Umum Mengenai Program Dukungan Terhadap Korban 
Kejahatan  Tantangan dan Hambatannya Dalam Pelaksanaannya di Indonesia (makalah, 
tanpa tahun terbit). 
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bagian integral dari hak asasi korban kejahatan di bidang 

kesejahteraan/jaminan sosial.161 

Senada dengan Barda Nawawi Arief, menurut Eddy O.S Hiariej, praktek 

penuntutan ganti kerugian, misalnya di Belanda dan Belgia, instrumentum 

sceleris162 dan objectum sceleris163 ditujukan kepada negara, sedangkan 

Fructum sceleris164 ditujukan kepada korban untuk kompensasi. Dalam 

tindak pidana korupsi, korban tidak hanya negara namun juga masyarakat 

sebagai dampak dari tindak pidana korupsi tersebut. Fructum sceleris yang 

dirampas haruslah memperhitungkan biaya sosial yang timbul akibat 

korupsi terhadap masyarakat. Tegasnya, tidak hanya kerugian materiil 

(nyata atau langsung) tetapi juga kerugian immateriil (tidak nyata atau tidak 

langsung). Rumusan pidana berupa uang pengganti harus memperhitungkan 

biaya sosial korupsi baik kerugian materiil maupun immateriil. Rumusan 

pidana berupa uang pengganti tidak lagi berupa pidana tambahan tetapi 

berupa pidana pokok selain pidana denda dalam rangka upaya memiskinan 

koruptor.165 

Berdasarkan hasil survei pemantauan implementasi UNCAC yang 

dilakukan oleh Access Info Europe dan Transparency International di 20 

negara, diketahui bahwa negara Kolombia, Israel dan Trinidad and Tobago, 

telah mengatur melalui peraturan perundang-undangan negara mereka 

terkait akses orang atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat tindak 

                                                      

161 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 
Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 61. 

162 Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan 
untuk melakukan tindak pidana. 

163 Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan 
tindak pidana. 

164 Penyitaan terhadap hasil tindak pidana. 

165 Eddy O.S Hiariej, “Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep Penghitungan & Penerapannya 
Di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana” (makalah disampaikan pada FGD Biaya Sosial 
Korupsi: Telaah Konsep, Penghitungan, dan Penerapannya di Indonesia, tanggal 26 Juli 2012 
di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta). 
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pidana korupsi untuk mengklaim kerugian kepada pelaku tindak pidana 

korupsi.166 

Di negara Kolombia, terkait dengan pemberian ganti kerugian ini telah 

diatur di dalam  Pasal 95 Undang-Undang No. 599 Tahun 2000 dan Pasal 102 

Undang-Undang No. 906 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa orang-orang 

atau badan hukum atau ahli warisnya, yang secara langsung dirugikan oleh 

pelaku korupsi, berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai, dalam 

bentuk yang ditentukan dalam KUHAPidana. Lembaga penuntut umum 

berwenang untuk mengambil tindakan ketika kerusakan atau kerugian 

dialami secara kolektif.167 

Di dalam peraturan perundang-undangan negara Israel juga telah 

dimungkinkan untuk mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan 

kompensasi akibat tindak pidana korupsi. Contoh kasus gugatan perdata, 

yaitu gugatan atas kerugian sebesar 2,7 juta NIS, yang diajukan oleh negara 

Israel terhadap MPO ferHugi, atas tuduhan tindak pidana korupsi. Negara 

Israel memberikan akses terhadap korban korupsi dari masyarakat umum 

untuk dapat mengajukan klaim kompensasi karena korupsi.168 

Selain negara-negara tersebut di atas, negara Bulgaria pun telah 

menyediakan mekanisme di dalam peraturan perundang-undangan 

nasionalnya, yang memungkinkan orang yang menderita kerusakan dari 

kejahatan untuk memulai proses hukum terhadap pelaku. Gugatan perdata 

dapat diajukan terhadap terdakwa dan/atau orang-orang yang bertanggung 

jawab dari perbuatan tindak pidananya. Kompensasi diberikan untuk 

kerugian baik untuk material dan immaterial. Korban dapat bertindak 

                                                      

166 “Report on the 2010 Pilot Project on Access to Information about UNCAC 
Implementation” (version of 21 October 2011) in “The Tell Us What You’ve Done Initiative” 
published October 2011 by Access Info Europe and Transparency International. (sumber: 
www.access-info.org, diakses tanggal 01 Oktober 2013). 

167 Ibid. 

168 Ibid. 
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sebagai penggugat sipil hanya dalam konteks dari kedua pengadilan dan 

proses pra peradilan.169 

1. Konsep Kompensasi dan Konsep Restitusi 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, disebutkan bahwa pengertian 

kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena 

pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 

menjadi tanggungjawabnya.170 Sedangkan yang dimaksud dengan 

restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau 

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang berupa a) 

Pengembalian harta milik; b) Pembayaran ganti kerugian untuk 

kehilangan atau penderitaan; atau c) Penggantian biaya untuk tindakan 

tertentu.171 

Menurut Stephen Schafer, restitusi adalah untuk menunjukkan 

adanya ganti rugi untuk kerugian kepada pihak yang terkena, dan yang 

dibayar oleh si pelanggar. Sehingga sebenarnya tuntutan untuk 

memberikan perlindungan bagi korban kejahatan dalam bentuk ganti 

rugi --yang semula merupakan konsep keperdataan-- sudah menjadi 

salah satu bentuk sanksi pidana yang semakin meluas dalam 

perkembangan hukum pidana modern, mengingat berbagai teori klasik 

mengenai tujuan pemidanaan seringkali mengabaikan kepentingan  

korban  kejahatan  khususnya  dalam  hal  memberikan  ganti  

kerugian.172 

                                                      
169 Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption 
(disampaikan pada Conference of the States Parties to the United Nations Convention against 
Corruption Implementation Review Group Third session di Vienna, tanggal 18-22 Juni 2012).  

170 Pengertian tentang kompensasi yang sama juga didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi 
dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban jo. Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah No. 3 
Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia Yang Berat. 

171 Lihat juga Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 jo. Pasal 1 
angka (4) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002. 
172 Oemar Seno Adji,  Herziening,  Ganti  Rugi, Suap,  dan  Perkembangan  Delik (Jakarta: 
Penerbit  Erlangga, 1984), hlm. 77. 
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Perlu ditegaskan bahwa restitusi dan kompensasi merupakan 

suatu istilah yang sering dipakai secara bergantian, yang sebenarnya 

menggambarkan dua titik pandang yang berbeda.173 

Restitusi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan 

perbaikan atau restorasi perbaikan atas kerugian fisik, moral maupun 

harta benda, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan pelaku 

tindak pidana (penjahat). Restitusi merupakan indikasi 

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Restitusi merupakan suatu 

tindakan restitutif terhadap pelaku tindak pidana yang berkarakter 

pidana dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus 

pidana.174 

Kompensasi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan 

keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat. Karena perbuatan 

jahat tersebut merugikan korban, oleh karena itu dapat disebut 

kompensasi atas kerugian fisik, moral, maupun harta benda yang 

diderita korban atas suatu tindak pidana. Kompensasi juga merupakan 

suatu indikasi pertanggungjawaban masyarakat atas tuntutan 

pembayaran kompensasi yang berkarakter perdata. Dengan demikian 

tergambar suatu tujuan non pidana dalam kasus pidana. 

Apabila merujuk pada uraian di atas, terlihat bahwa perbedaan 

pokok kompensasi dan restitusi terletak pada siapa yang harus 

bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada 

masyarakat yang terkena dampak tindak pidana korupsi, yaitu 

kompensasi lebih menitikberatkan pada peran negara yang 

bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian, sedangkan 

                                                      

173 Stephen Schafer, The Victim and his Criminal a Study in Functional Responsibility(New 
York: Random House Inc., 1968.), hlm.112, sebagaimana dikutip oleh Angkasa, “Restitusi 
bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi” (makalah disampaikan 
pada kegiatan Continuing Legal Education di Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 3 September 2013, 
Jakarta). 

174 Ibid. 
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restitusi menitikberatkan pada peran pelaku korupsi yang harus 

bertanggung jawab. 

Terkait dengan perbedaan penggunaan istilah kompensasi dan 

restitusi, dapat dilihat di beberapa instrumen perjanjian internasional, 

terkait dengan hak asasi manusia, yang telah banyak menawarkan 

bentuk kompensasi, restitusi dan bentuk lainnya bagi setiap orang 

akibat pelanggaran hak asasi manusia.  

Contoh beberapa instrumen hak asasi manusia tersebut, antara 

lain, mengacu pada “hak untuk memperoleh restitusi sesuai dengan 

undang-undang” (pasal 10 Konvensi Amerika Mengenai Hak Asasi 

Manusia) yang lebih khusus atau “hak untuk mendapat kompensasi 

yang memadai” (pasal 21 (2) Piagam Afrika Mengenai Hak Asasi 

Manusia dan Rakyat). Yang lebih khusus adalah ketentuan pasal 9 (5) 

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan pasal 5 (5) Konvensi 

Eropa Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan 

Dasar, yang mengacu pada “hak atas kompensasi yang dapat 

diberlakukan”. Demikian juga halnya dengan Konvensi Menentang 

Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi 

atau Merendahkan Martabat Lainnya (CAT = Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or 

Punishment). Konvensi ini mengandung ketentuan yang memberikan 

kepada korban penyiksaan suatu penggantian dan hak yang dapat 

diberlakukan untuk suatu kompensasi yang adil dan memadai, 

termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin (pasal 14(1)).  

Deklarasi Mengenai Perlindungan Semua Orang dari 

Penghilangan Paksa (Declaration on the Protection af All Persons from 

Enforced Disappearence) juga memberi kepada korban penghilangan 

paksa dan keluarganya suatu penggantian dan kompensasi yang 

memadai, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin (pasal 

19). Pada beberapa instrumen, terdapat ketentuan khusus yang 

menunjukkan bahwa kompensasi diwajibkan menurut hukum atau 
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hukum nasional (pasal 14 (6) Kovenan Internasional Hak Sipil dan 

Politik dan pasal 11 Deklarasi Mengenai Perlindungan Semua Orang 

dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak 

Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Lainnya). 

Ketentuan yang berhubungan dengan reparasi atau pemuasan 

sebagai akibat kerugian-kerugian tersebut terkandung pada pasal 6 

Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Rasial (CERD = International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination) yang memberi hak 

untuk mendapatkan “reparasi atau pemuasan yang adil dan memadai 

untuk setiap kerugian yang diderita.” Konvensi ILO mengenai 

masyarakat adat dan kesukuan di negara-negara merdeka juga 

mengacu pada “kompensasi yang adil atas setiap kerugian” (pasal 15 

(2)), “kompensasi dalam bentuk uang” serta “di bawah jaminan 

selayaknya” (pasal 16 (4)), dan kompensasi penuh “atas setiap 

kerugian dan perbuatan tidak adil” (pasal 16 (5)).  

Konvensi Amerika Mengenai Hak Asasi Manusia juga 

mengandung “kerugian yang harus dikompensasi” (pasal 68) serta 

menentukan bahwa para korban pelanggaran hak atau kebebasan 

“berhak atas pemulihan dan kompensasi yang adil” (pasal 63 (1)). 

Konvensi Mengenai Hak Anak mengandung ketentuan yang 

mewajibkan negara-negara penandatangan (Negara Pihak) mengambil 

langkah selayaknya untuk menjamin “pemulihan fisik dan psikologis 

dan reintegrasi sosial dari anak yang menjadi korban” (pasal 39).175 

Selain intrumen internasional di atas, ketentuan substansial yang 

berhubungan dengan masalah restitusi, kompensasi dan bantuan bagi 

para korban kejahatan terkandung dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip 

                                                      

175 Theo van Boven, Tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban 
Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, (Jakarta: Elsam, 2001), hlm. 13. Terjemaahan 
dari judul asli: Study Concerning The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitasion 
for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms. (United Nations, 
2 Juli 1993), naskah makalah juga dapat dapai dilihat di 
http://www.law.duke.edu/journals/lcp/articles/lcp59dFall1996p283.htm. 
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Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalah-gunaan 

Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 

40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut mengandung 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:176 

a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas 

kerugian yang mereka derita.  

b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat 

penggantian.  

c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil 

bagi para korban, keluarga, dan tanggungan mereka. Penggantian 

demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau 

pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian 

atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi 

tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.  

d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau 

sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan 

kompensasi keuangan.  

e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, 

pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.  

Deklarasi juga menentukan bahwa pemerintah-pemerintah 

tersebut harus meninjau kembali praktek-praktek, peraturan dan 

undang-undang mereka untuk mempertimbangkan restitusi sebagai 

pilihan penjatuhan vonis dalam kasus-kasus kejahatan, di samping 

sanksi pidana (prinsip 9).  

Peraturan Standar Minimal Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Mengenai Tata Laksana Keadilan Bagi Anak-Anak (“The Beijing Rules”) 

mengandung ketentuan khusus yakni bahwa: “untuk memfasilitasi 

kebijakan mengenai kasus anak-anak, maka harus ada upaya yang 

dilakukan untuk membekali para pelaksana program kemasyarakatan 

                                                      

176 Ibid. 
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dengan hal-hal seperti: pengawasan dan bimbingan sementara, 

restitusi dan kompensasi bagi para para korban (peraturan 11.4)”.  

Norma Hukum Humaniter Internasional Pasal 3 Konvensi Den 

Haag (The Hague) Mengenai Hukum dan Adat-Istiadat Bidang 

Pertanahan mewajibkan para penanda-tangan untuk membayar ganti 

rugi jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Pasal 41 Peraturan 

Den Haag yang dicakup dalam Konvensi yang sama juga memberikan 

hak untuk menuntut restitusi karena kerugian-kerugian yang dialami 

akibat pelanggaran terhadap klausula gencatan senjata oleh 

perorangan. Empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949 

mengandung pasal-pasal yang sama yang menyatakan bahwa “Tidak 

satu pun pihak penandatangan yang diizinkan untuk membebaskan 

diri sendiri atau pihak penandatangan lainnya dari tanggung jawab 

akibat perbuatannya atau perbuatan pihak penandatangan lainnya”, 

untuk kasus pelanggaran berat hak asasi manusia seperti 

“pembunuhan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi termasuk 

percobaan biologis yang dilakukan dengan sengaja, dan dengan sengaja 

pula menyebabkan penderitaan besar atau kerugian serius terhadap 

jasmani atau kesehatan, termasuk perusakan besar-besaran dan 

perampasan hak milik, yang tidak dapat dibenarkan menurut 

kebutuhan militer dan dilaksanakan secara tidak sah dan ceroboh”.177 

Pasal 68 Konvensi Jenewa Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan 

Perang mengandung ketentuan-ketentuan khusus mengenai tuntutan 

kompensasi bagi tawanan perang. Pasal 55 Konvensi Jenewa mengenai 

Perlindungan Terhadap Warga Sipil Pada Waktu Perang menentukan 

bahwa tentara pendudukan “harus menjamin harga yang wajar untuk 

setiap barang yang diambil”. Protokol I (Protokol Tambahan pada 

Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang berhubungan dengan 

perlindungan para korban konflik bersenjata internasional) 

menyatakan dalam pasal 91 bahwa pihak yang dalam konflik 

                                                      

177 Ibid. 
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bersenjata melanggar ketentuan konvensi atau protokol ini “wajib 

membayar kompensasi”.178 

Apabila melihat ketentuan di dalam instrumen internasional 

terkait dengan hak asasi manusia tersebut di atas, maka istilah 

‘kompensasi’ lebih sering digunakan daripada istilah ‘restitusi’, hal ini 

dikarenakan dalam kejahatan terhadap hak asasi manusia, negara lebih 

dituntut perannya dalam memberikan ganti kerugian (dalam hal ini 

‘kompensasi’) daripada peran pelaku tindak pidana kejahatan HAM. 

Meskipun demikian hal ini tidak mengeyampingkan peran pelaku 

untuk tetap bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian 

(dalam hal ini ‘restitusi’) kepada korban.  

Namun, arti istilah kompensasi di atas berbeda dengan 

kompensasi yang dimaksud di dalam Pasal 35 UNCAC 2003, yang 

menyebutkan bahwa pelaku kejahatan korupsi harus bertanggung 

jawab untuk memberikan kompensasi kepada entitas maupun orang 

yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindak korupsi. 

Makna kompensasi di dalam Pasal 35 UNCAC jelas menitikberatkan 

bahwa pelaku kejahatan korupsi yang bertanggung jawab untuk 

memberikan kompensasi. Hal ini juga yang mengakibatkan 

penggunaan istilah kompensasi dan restitusi tidak dapat dipakai dalam 

suatu maksud tertentu terkait dengan korban akibat tindak kejahatan, 

oleh karena itu istilah ini dipakai secara terpisah tergantung kepada 

maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.  

Namun di dalam Article 25 Annex I United Nations Conventions 

againts Transnational Organized Crime,179 disebutkan bahwa : “Each 

State Party shall establish appropriate procedures to provide access to 

compensation and restitution for victims of offences covered by this 

                                                      

178 Ibid. 

179 United Nations Conventions againts Transnational Organized Crime telah diratifikasi 
denngan Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana 
Transnasional Yang Terorganisasi) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960). 
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Convention”. Penggunaan istilah kompensasi dan restitusi dalam satu 

pasal tersebut juga pada hakikatnya ditujukan untuk jenis atau bentuk 

tindak pidana yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan di dalam 

konvensi UNTOC tersebut meliputi berbagai tindak pidana yang serius 

dan terstruktur antara lain, korupsi, pencucian uang, perdagangan 

orang dan lainnya. 

Penggunaan istilah kompensasi dan resititusi dalam satu pasal 

juga terdapat dalam Economic Community of West African States 

Protocol on the Fight against Corruption.180Di dalam Pasal 9 ayat (2) 

disbutkan bahwa : “Each State Party shall establish appropriate 

procedures to provide access to compensation and restitution for victims 

of offences covered by this Protocol”. 

Berdasarkan Pasal 35 UNCAC dapat dipetakan dua jenis peran, 

yaitu peran negara dan peran pelaku. Peran negara yaitu untuk 

mengambil tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan prinsip 

hukum nasionalnya untuk menetapkan hak-hak pribadi (orang yang 

mengalami kerugian akibat korupsi) untuk dapat mengambil tindakan 

dalam proses penuntutan atau gugatan terhadap kerugian yang 

dideritanya. Selain itu negara juga harus memastikan bahwa dalam 

peraturan perundang-undangan nasionalnya telah mengatur 

mekanisme yang memungkinkan orang atau badan yang menderita 

kerusakan untuk memulai proses hukum terhadap orang-orang yang 

melakukan tindakan korupsi.181 

Senada dengan hal tersebut, juga diuraikan oleh Romli 

Atmasasmita, yang merujuk pada Legislative Guide For the 

                                                      

180 The Protocol ditandatangani 21 December 2001. 

181 Lucinda A. Low, “The Awakening Giant of Anticorruption Enforcement” (makalah 
dalam Conference of the International Bar Association International Chamber of Commerce 
Organization for Economic Cooperation and Development, London, England 4-5 Mei 2006). 
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Implementation of The United Nations Convention Against Corruption. Di 

dalam Legislative Guide tersebut dikemukakan sebagai berikut:182 

460. This (teks Pasal 35 UNCAC) does not require that victims 

should be guaranteed compensation or restitution, but legislative or 

other measures must provide procedures whereby it can be sought or 

claimed”. 

461. ...  Another note indicated that article 35 is intended to 

establish the principle that States parties should ensure that they have 

mechanisms permitting persons or entities183 suffering damage to 

initiate legal proceedings in appropriate circumstances, against those 

who commit acts of corruption (for example, where the acts have a 

legitimate relationship to the State party where the proceedings are to be 

brought). The note...that, while article 35 does not restrict the right of 

each State party to determine the circumstances under which it will 

make its courts available in such cases, it is not intended also to 

require or endorse the particular choice by a State party in doing 

so. 

Maksud dari Legislative Guide UNCAC di atas dapat dikemukakan 

bahwa: 

1) Tujuan Pasal 35 UNCAC adalah agar memudahkan “acces to 

justice” kepada korban-korban tindak pidana korupsi baik 

perorangan (individu) maupun korporasi; 

2) Eksistensi Pasal 35 UNCAC tidak sekali-kali boleh ditafsirkan 

bahwa negara wajib menyediakan kompensasi kepada korban 

tindak pidana; 

                                                      

182 Romli Atmasasmita,“Pemikiran Tentang Ketentuan Pasal 35 UNCAC ke Dalam Sistem 
Hukum Pidana Nasional” (makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) 
“Implementasi Pemberian Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak 
Pidana Korupsi”, diselenggarakan oleh Puslitbang BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 
tanggal 23 Mei 2013 di Jakarta). 

183 Pengertian “entity” adalah, “something that exist by itself” (Merriam-Webster’s English 
Dictionary, 2010), hlm. 403. 
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3) Bahwa keberadaan Pasal 35 UNCAC tidak membatasi negara 

pihak (peratifikasi) untuk menentukan keadaan-keadaan yang 

dapat dijadikan pertimbangan pemberian kompensasi kepada 

korban baik individu maupun korporas sebagai akibat korupsi; 

4) Keberadaan Pasal 35 UNCAC tidak boleh ditafsirkan sebagai 

perintah kepada Negara Pihak untuk melaksanakan pilihan 

kompensasi an sich kepada pelaku tindak pidana. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya negara pun telah menjadi korban, oleh karena itu tidak 

tepat pula jika Negara turut menanggung untuk memberikan 

kompensasi atau restitusi kepada orang atau badan yang merasa 

dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pelaku tindak 

pidana korupsi inilah yang harus menanggung secara langsung seluruh 

akibat yang ditimbulkannya, baik konsekuensi hukum maupun sosial 

termasuk upaya untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi 

tindak pidana korupsi, salah satu yang paling rasional dan terukur 

adalah mengganti kerugian secara materiil. 

Pelaku tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab untuk 

mengganti kerugian yang timbul, sehingga konsep restitusi yang telah 

diatur dalam hukum acara pidana dapat diadopsi dan diterapkan 

dengan penyesuaian. Pelaku tindak pidana korupsi menjadi pihak 

utama yang harus mengganti kerugian yang timbul, dengan 

memberdayakan aset dan segala hak milik pelaku korupsi, dalam hal 

ini adalah uang, harta, dan benda berharga lainnya yang sepadan dan 

mampu menutup secara “adil” kerugian yang ditimbulkan.  

Hal tersebut diperkuat berdasarkan yang dipaparkan oleh Romli 

Atmasasmita, diantaranya bahwa pemberian kompensasi oleh negara 

akan semakin membebani anggaran negara, negara sudah dirugikan 

sehingga jangan terus dirongrong, bisa jadi memerlukan pengalokasian 

khusus yang nanti akan rumit, ribet terlebih jika memerlukan 

instrument hukum dalam operasionalnya seperti undang-undang, 
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peraturan pemerintah, peraturan presiden dan sebagainya, menjadi 

berbelit, lama, boros, tidak efisien, dan justru dapat disusupi 

kepentingan-kepentingan diluar si korban itu sendiri. Namun negara 

berkewajiban menyediakan akses berupa regulasi dan kebijakan yang 

diyakini mampu memulihkan seperti sedia kala suatu keadaan sebelum 

terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang merugikan satu atau 

beberapa pihak.184 

Untuk menguatkan argumen tersebut di atas, dapat 

dipertimbangkan ketentuan di dalam Pasal 4 Council of Europe: Civil 

Law Convention on Corruption, yang menyebutkan bahwa : (1) “Each 

Party shall provide in its internal law for the following conditions to be 

fulfilled in order for the damage to be compensated: (i) The defendant 

has committed or authorised the act of corruption, or failed to take 

reasonable steps to prevent the act of corruption; (ii) the plaintiff has 

suffered damage; and (iii) there is a causal link between the act of 

corruption and the damage. (2)  Each Party shall provide in its internal 

law that, if several defendants are liable for damage for the same corrupt 

activity, they shall be jointly and severally liable. 

Maksud dari ketentuan Civil Law Convention on Corruption, yaitu 

bahwa terdakwalah yang harus bertanggung jawab dalam memberikan 

ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan 

penggugat juga harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya 

diakibatkan adanya hubungan klausal antara tindakan korupsi dengan 

kerugian yang dideritanya. Apabila ada beberapa terdakwa yang 

menyebabkan kerugian maka masing-masing terdakwa bertanggung 

jawab secara renteng atas kerusakan untuk tindak pidana korupsi yang 

sama. 

Berkait erat dengan karakter yang dimiliki dari restitusi dan 

kompensasi serta mencermati kondisi faktual yang ada, dalam hal ini 

                                                      

184 Romli Atmasasmita,“Pemikiran Tentang Ketentuan Pasal 35 UNCAC ke Dalam Sistem 
Hukum Pidana Nasional”, Op.Cit. 
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pada korban tindak pidana korupsi, maka restitusi merupakan pilihan 

tepat yang dapat diberikan kepada korban melalui pidana restitusi. Hal 

ini selaras pula dengan ruusan pada instrumen internasional 

“Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse 

of Power” (Resolusi PBB No 40/34). Dalam ketentuan Nomor 10 

Deklarasi PBB menyatakan bahwa “Dalam kasus kerugian besar 

terhadap lingkungan, apabila diperintahkan, restitusi termasuk hingga 

perbaikan lingkungan, pembangunan kembali infrastruktur, 

penggantian fasilitas umum dan penggantian biaya relokasi, apabila 

kerugian yang ditimbulkan mengakibatkan terlepasnya suatu 

masyarakat”. 

2. Perhitungan Besar Ganti Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat 

Tindak Pidana Korupsi 

Dalam prinsip pemidanaan, adanya prinsip bahwa pemidanaan 

diadakan berdasarkan tujuan, orientasi pelaku dan korban, dan 

berfungsi prevensi. Sedangkan dalam prinsip pertanggungjawaban 

pidana, ada unsur yang dipertanggungjawabkan, yaitu unsur perbuatan 

dan akibat-akibatnya (termasuk biaya sosial yang timbul). Biaya sosial 

korupsi meliputi pengertian:  

a. Biaya antisipasi kejahatan;  

b. Biaya akibat kejahatan; dan  

c. Biaya reaksi kejahatan.  

Oleh karena itu penerapan sanksi biaya korupsi sejalan dengan 

pengertian kerugian negara dan kebijakan uang pengganti, sehingga 

dapat dihitung dan diukur serta pelaku  memiliki kemampuan untuk 

memenuhi pidana biaya sosial korupsi, bila tidak perlu alternatif  yang 

seimbang.  

Permasalahannya adalah bagaimana menghitung biaya sosial 

korupsi. Wacana awal yang perlu dikembangkan disini yaitu, bahwa 

tindak pidana korupsi harus melahirkan adanya kerugian materiil dan 

kerugian materiil tidak selamanya harus dihitung dan diukur dengan 
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satuan nominal. Dalam hal kerugian materiil dihitung dan diukur 

dengan satuan nominal, perlu ada standarisasi awal dengan 

pendekatan akademis-praktis.185 

Dampak korupsi adalah misallocation of resources sehingga 

perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Perhitungan dampak 

dari tindak pidana korupsi tidak saja dari besarnya uang yang 

dikorupsi (biaya eksplisit korupsi), namun juga mencakup perbedaan 

multiplier ekonomi jika uang tersebut tidak dikorupsi dibandingkan 

dengan jika uang tersebut dikorupsi (biaya implisit korupsi atau 

opportunity costs). Sehingga apabila diperluas, maka tindak pidana 

korupsi menimbulkan biaya sosial korupsi meliputi antara lain:186 

a. Biaya Eksplisit Korupsi, yaitu nilai uang yang dikorupsi, baik itu 

dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara 

eksplisit). 

b. Biaya Implisit Korupsi, yaitu Opportunity costs akibat korupsi, 

termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat 

korupsi di masa lalu. Perbedaan multiplier ekonomi antara 

kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat 

korupsi. Biaya implisit korupsi dihitung dari selisih multiplier 

ekonomi dari alokasi anggaran yang seharusnya dilakukan 

dengan kenyataan alokasi anggaran. 

c. Biaya Antisipasi Tindak Korupsi, yaitu biaya sosialisasi korupsi 

sebagai bahaya laten. Reformasi birokrasi untuk menurunkan 

hasrat korupsi (memisahkan orang korupsi karena terpaksa atau 

karena keserakahan) 

d. Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi, yaitu antara lain  Biaya 

peradilan (jaksa, hakim, dan lain-lain); Biaya penyidikan (KPK, 

                                                      

185 Gandjar Laksmana Bonaprapta, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi 
dalam Bentuk Penggantian Biaya Sosial” (makalah disampaikan pada FGD Biaya Sosial 
Korupsi: Telaah Konsep, Penghitungan, dan Penerapannya di Indonesia, tanggal 26 Juli 2012 
di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta). 

186 Rimawan Pradiptyo, “Estimasi Biaya Sosial Korupsi” (makalah disampaikan pada FGD 
Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Penghitungan, dan Penerapannya di Indonesia, tanggal 
26 Juli 2012 di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta). 
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PPATK, dan lain-lain); Policing costs (biaya operasional KPK, 

PPATK dll); Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam 

negeri. 

Perhitungan nilai ganti kerugian yang diderita orang atau 

masyarakat akibat tindak pidana korupsi juga dapat dinilai 

berdasarkan ‘potensi’ kerugian rakyat. Kasus korupsi di Kosta Rika 

dapat dijadikan contoh. Di Kosta Rika, korupsi dikonsepsikan sebagai 

penyebab kehancuran sosial mewajibkan koruptor membayar 

kompensasi kepada rakyat sebagai pihak yang terkena dampak. Rakyat 

Kosta Rika menerapkan prinsip ini dan sukses mendapat kompensasi 

10 juta dollar AS dari perusahaan telekomunikasi Perancis, Alcatel-

Lucent, yang menyuap pemerintah setempat. Alcatel-Lucent dituduh 

membayar suap untuk mantan Presiden Kosta Rika Miguel Angel 

Rodriguez (menjabat tahun 1998-2002), dan pejabat pemerintah 

lainnya, untuk memasok peralatan telepon seluler senilai 149 juta 

dollar AS tahun 2001.  

Selain di Kosta Rika, Alcatel juga dituduh menyuap di Kenya dan 

Taiwan. Bagi Kosta Rika, kasus ini merupakan yang pertama kalinya 

dalam sejarah mereka, di mana sebuah perusahaan multinasional 

didenda atas korupsi yang mereka lakukan. Terobosan lainnya, denda 

yang dibebankan bukan saja dihitung berdasarkan kerugian negara, 

melainkan juga berdasarkan potensi kerugian rakyat Kosta Rika. 

Hukuman terhadap Alcatel-Lucent didasarkan pada konstitusi di Kosta 

Rika bahwa korupsi ditetapkan sebagai penyebab kerusakan sosial. 

Dalam kasus ini, Alcatel-Lucent dinilai tak hanya merugikan keuangan 

negara karena adanya penggelembungan nilai proyek. Namun, 

kerugian juga dihitung berdasarkan kerugian yang dialami rakyat 

Kosta Rika karena tidak mendapatkan pelayanan komunikasi yang 

lebih baik dengan harga lebih murah, yang seharusnya mereka 

dapatkan jika tender dilakukan secara benar.187 

                                                      

187 Harian Kompas, 22 November 2010. 
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Juanita Olaya, Direktur Basel Institute of Governance, 

mengatakan, kehancuran sosial yang dialami masyarakat Kosta Rika 

akibat korupsi yang dilakukan Alcatel tidak hanya bersifat material, 

tetapi juga immaterial, yaitu berupa hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Perusahaan harus membayar 

kerugian immateriil untuk memulihkan kepercayaan rakyat itu dan 

kerugian imaterial ini juga dapat dihitung.  

Juanita Olaya mengatakan, dengan konsep korupsi sebagai 

penyebab kerusakan sosial, peluang rakyat yang terdampak untuk 

memperoleh kompensasi dari perusahaan yang melakukan korupsi 

menjadi besar. Dana yang diperoleh bisa digunakan untuk membangun 

fasilitas umum dan dana untuk pendidikan.188 

Contoh kasus lainnya adalah kasus korupsi Siemens. Perusahaan 

asal Jerman, Siemens, terbukti menyuap sejumlah pejabat di berbagai 

negara untuk memenangkan kontraknya. Penyuapan itu dilakukan di 

Argentina, Venezuela, Banglades, Irak, dan Turki. Siemens didakwa 

menyuap pejabat Argentina untuk mendapatkan kontrak proyek kartu 

identitas senilai 1 miliar dollar AS, menyuap para pejabat Venezuela 

untuk dua proyek angkutan massal, dan pejabat Banglades untuk 

kontrak telepon seluler. Perusahaan yang membuat turbin, trem, 

pertukaran telepon, dan produk listrik lainnya ini juga didakwa 

menyuap pejabat di Irak.  

Selama Maret 2001 sampai 2007, Siemens juga didakwa 

mengalirkan dana sebesar 1,36 miliar dollar AS kepada konsultan 

bisnis dan pejabat di Amerika Serikat. Pengadilan Washington, AS, 

akhirnya menghukum Siemens membayar denda lebih dari 800 juta 

dollar AS atas tuduhan korupsi di AS. Di Jerman, Siemens didenda 620 

juta dollar AS. 

                                                      

188 Ibid. 
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Menurut Joachim Eckert, hakim dari Pengadilan Muenchen, 

Jerman, konsep korupsi sebagai penyebab penghancuran sosial, juga 

dilakukan untuk mengadili korupsi yang dilakukan perusahaan 

Siemens di sejumlah negara. Joachim menjelaskan bahwa korupsi 

bersifat menghancurkan dan kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya 

berupa materi, tetapi juga non materi dan prinsip ini yang dipakai 

untuk menghukum Siemens dengan denda tinggi.  

Menurut Joachim, untuk menghitung kerusakan sosial akibat 

korupsi ini memang tak mudah, untuk itu dibutuhkan jaksa dan hakim 

yang kreatif dan mau mencari terobosan untuk menghukum para 

koruptor agar membayar kerusakan yang mereka ciptakan kepada 

masyarakat.189 

Perhitungan nilai ganti kerugian yang diderita orang atau 

masyarakat akibat tindak pidana korupsi dapat dihitung sepanjang 

kerugian tersebut nyata akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi, 

maka kepada pihak yang menjadi korban dan menderita kerugian 

(kerugian yang nyata) tersebut, dapat diberikan kompensasi. Misal, 

pembangunan gedung bertingkat pada areal pemukiman warga 

masyarakat yang tidak sesuai dengan spesifikasi konstruksi bangunan 

(dalam pelaksanaannya terjadi tindak pidana korupsi). Apabila 

bangunan gedung tersebut rubuh dan menimpa beberapa rumah 

penduduk di sekitar bangunan dimaksud sehingga rusak, maka warga 

masyarakat yang menjadi korban dan menderita kerugian akibat 

kejadian itu tersebut, dapat menuntut untuk memperoleh kompensasi 

atas kerusakan rumahnya.  

Contoh lainnya adalah, pembangunan sebuah jembatan di atas 

sungai yang menjadi saluran irigasi ke areal persawahan penduduk di 

sebuah desa, ternyata dalam pembangunan jembatan tersebut 

dibangun tidak sesuai dengan konstruksi bangunan yang ditentukan 

(terjadi tindak pidana korupsi). Apabila bangunan jembatan tersebut 

                                                      

189 Ibid. 
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ambruk dan mengakibatkan aliran air sungai ke areal persawahan 

penduduk terhambat dan  mengakibatkan tanaman padi di areal 

persawahan tidak tumbuh dengan baik, maka warga masyarakat yang 

menderita kerugian akibat terputusnya aliran sungai dimaksud layak 

untuk mendapatkan kompensasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka, perhitungan nilai kerugian 

akibat tindak pidana korupsi dapat dihitung berdasarkan potensi 

kerugian rakyat dan juga kerugian yang nyata yang diderita oleh orang 

atau badan akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk 

kerugian yang dihitung berdasarkan potensi kerugian rakyat, maka 

peran negara harus aktif (dalam hal ini jaksa) untuk menghitung 

kerusakan sosial akibat korupsi ini sehingga dibutuhkan jaksa dan 

hakim yang kreatif dan mau mencari terobosan untuk menghukum 

para koruptor agar membayar kerusakan yang mereka ciptakan 

kepada masyarakat. Sedangkan untuk menuntut kerugian yang nyata 

yang diderita oleh orang atau badan, maka orang atau badan yang 

menderita kerugian dapat melakukan gugatan, dengan cara 

menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dimaksud pada saat 

perkara tindak pidana korupsi tersebut disidangkan di pengadilan.  

3. Bentuk Kompensasi/Restitusi Yang Diberikan Terkait Dengan 

Jenis Tindak Pidana korupsi 

Stephen Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem 

pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu 

sebagai berikut:190 

a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan 

melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti 

rugi korban dari proses pidana. 

b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses 

pidana. 

                                                      

190 Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom,  Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: Rajawali Press, 2007),  hlm. 165. 
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c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat 

pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini 

tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitive-

nya). Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah ‘denda 

kompensasi’ (compensatoryfine). Denda ini merupakan 

‘kewajiban yang bernilai uang’ (monetary obligation) yang 

dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian 

ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya 

diberikan. 

d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses 

pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. 

Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, 

walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap 

merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara-lah yang 

memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang 

dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan 

pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya 

melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan. 

Galaway membedakan restitusi dalam empat tipe yaitu monetary-

victim restitution, monetary-community restitution, service-victim 

restitution dan servive-community restitution. Mengacu pada klasifikasi 

tipe restitusi tersebut, maka bentuk atau tipe restitusi yang paling 

tepat digunakan bagi masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi 

adalah tipe yang yang ke-dua (monetary-community restitution) atau 

yang ke-empat (servive-community restitution). Hal ini mendasarkan 

bahwa korban tindak pidana korupsi lebih beraspek pada korban 

kolektif yakni kelompok masyarakat luas,191 kecuali jika akibatnya 

dialami oleh korban secara individual (korban kecelakaan akibat 

                                                      
191 Restitusi yang diberikan kepada korban kelompok masyarakat, baik dalam bentuk 
finansial maupun pelayanan, akan lebih tepat diperuntukan guna perbaikan lingkungan, 
pembangunan kembali infrastruktur, penggantian fasilitas umum dan penggantian biaya 
relokasi, dan lain sebagainya. 
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runtuhnya jembatan)  maka lebih mengacu pada tipe monetary-victim 

restitution.  

Mendasarkan seluruh uraian di atas, maka terpidana wajib 

memberikan restitusi kepada masyarakat yang mengalami kerugian 

langsung sebagai pengguna atas jasa dan/atau fasilitas dalam bentuk 

perbaikan lingkungan, pembangunan kembali infrastruktur, 

penggantian fasilitas umum dan penggantian biaya relokasi, maupun 

bentuk ganti kerugian lainnya, sebagai akibat langsung dari tindak 

pidana korupsi.192 

Rekomendasi konkrit menyikapi fenomena korban tindak pidana 

korupsi maka perlu kiranya jenis ancaman pidana ditambah dengan 

pidana restitusi, yang tentu saja berkarakter pidana dan melalui proses 

peradilan pidana.193 

Bentuk kompensasi yang dicakup akibat tindak pidana korupsi 

meliputi kerusakanmaterial,hilangnya keuntungan dankerugiannon-

uang. Kemudian di dalam perspektif perdata bentuk kompensasi yang 

dapat diberikan adalah pembuatan kontrak yang dibuat akibat adanya 

tindak pidana korupsi, maka dapat dibatalkan.194 Bentuk kompensasi 

tersebut sejalan dengan yang ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (2) 

Council of Europe: Civil Law Convention on Corruption, yang 

menegaskan bahwa : “Such compensation may cover material damage, 

loss of profits and non-pecuniary loss”.  

Di dalam Pasal 8 Council of Europe: Civil Law Convention on 

Corruption dalam perspektif perdata, telah memperkenalkan suatu 

bentuk kompensasi yang diberikan dalam hal kontrak pengadaan 

                                                      

192 Galaway, 1981, “The Use of Restitution”, In B Galaway and J. Hudson (eds.), 
Perspectives on Crime Victims. St. Louis, MO: Mosby, sebagaimana dikutip oleh Angkasa, 
“Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi”, Op.Cit. 

193 Angkasa, Op.Cit. 

194 Victor Alistar, “Fight Against Corruption: The International Legal Framework”, 
(makalah disampaikan pada Summer School For Junior Magistrates From South Eastern 
Europe). 
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barang dan jasa yang dibuat terindikasi dari suatu perbuatan korupsi. 

Pihak yang merasa dirugikan akibat hal tersebut dapat meminta 

kepada pengadilan untuk memohon pembatalan atas kontrak yang 

dibuat dibuat akibat tindak pidana korupsi. 

 

C. Pihak Yang Wajib Memenuhi Pemberian Kompensasi Bagi Pihak 

Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi. 

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku kejahatan, merupakan salah 

satu aspek pada pelaksanaan supremasi hukum, dan equality before the law 

(asas persamaan hukum). Penegasan ini berlaku secara universal, pada 

pihak-pihak yang melakukan tidak pidana, dalam konteks ini tindak pidana 

korupsi. 

Selain perhatian pada perbuatan, dalam hukum pidana juga 

memperhatikan orangnya, dalam hal ini dibicarakan kesalahan orang 

tersebut sebagai pelaku, atau orang tersebut perbuatannya harus dapat 

dipertanggung jawabkan secara pidana untuk nantinya dijatuhi suatu 

pidana. Dalam hal ini, berlaku asas hukum pidana, tiada pidana tanpa 

kesalahan (nulla poena sine culpa). Sehubungan dengan perkembangan 

masyarakat, yang dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana tidak hanya 

orang (dalam arti manusia), tetapi juga korporasi.195 

Tindak pidana korupsi, sebagai extra ordinary crime, selain merugikan, 

merusak perekonomian negara, juga sekaligus juga bisa menghancurkan 

eksistensi suatu negara yang berdaulat. Disamping itu, selurus aspek 

kehidupan rakyat menjadi tidak ada harapan lagi. Dan perkembangan 

hukum pidana dan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi, 

mengalami dinamika, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kerjasama internasional dibidang hukum, dan perkembangan serta 

perlindungan hak asasi manusia. 

                                                      

195 Supanto, Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Penerbit 
Alumni, 2010), hlm. 244. 
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Tujuan dari hukum pidana itupun mengalami perubahan. Semula 

tujuan hukum pidana lebih dititikberatkan pada pemberantasan kejahatan 

dalam masyarakat, sekarang lebih melihat pada perincian yang lebih khusus. 

Apa sebenarnya yang harus dilindungi oleh ketentuan yang terdapat dalam 

hukum pidana. Apakah yang dilindungi harta benda, seyogyanya penindakan 

terhadap pelanggaran lebih diutamakan pada tindakan yang mengembalikan 

kerugian yang ada. Dalam hal ini tidak dimaksudkan bahwa apabila terjadi 

suatu pencurian, maka pencurian itu akan selesai apabila barang yang 

dicurinya dikembalikan. Akan tetapi disamping dilakukan tindakan terhadap 

si pencuri, ganti kerugian terhadap korban juga harus mendapat perhatian. 

Oleh sebab itu, ganti kerugian adalah sudah termasuk salah satu bentuk 

sanksi dalam hukum pidana.196 

Sejak awal perumusan dan pembuatan peraturan perundang-

undangan, termasuk dalam penerapan kompensasi dan restitusi pada pihak-

pihak yang menderita kerugian akibat korupsi, adalah dimaksudkan agar 

produk undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan 

mempunyai daya efektivitas yang kuat. 

Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana 

selama ini sangat menyedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah 

dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidaka dan praktek penyelenggaraan 

hukum pidana hanya menaruh perhatian hanya kepada si pembuat, ialah 

orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini memang merupakan hasil 

perkembangan hukum.197 

Perkembangan perhatian negara terhadap korban kejahatan, paling 

tidak pada era reformasi, menunjukkan konsistensi negara huku, dan 

sekaligus negara kesejahteraan (welfare state), peduli, serius, dan konsisten 

                                                      

196 Loebby Loqman. Makalah tentang Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Pidana 
Berwawasan HAM. Disampaikan pada Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Dalam 
Perspektif Hak Asasi Manusia, Cisarua Bogor, 2-3 Nopember 1992, YLBHI dan Frederich 
Nouman Stiftung Jakarta., hlm. 45. 

197 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Penerbit Alumni, 2007), hlm. 183. 
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melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya melekat 

perlindungan HAM, dan equality before the law. 

Ada suatu korelasi yang sangat erat antara perlindungan terhadap 

korban  kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan dan 

perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya muncul korban 

kejahatan ekonomi, yang merupakan produk dari kejahatan korporasi.198 

Berkenaan dengan pembaharuan hukum pidana yang dikiaskan 

dengan penambahan ketentuan-ketentuan terhadap korban akibat tindak 

pidana korupsi, perlu memperhatikan pembaharuan hukum pidana tahap 

kedua, yang telah dikembangkan paling sedikit enam doktrin, yaitu : 

Kesatu, tujuan primer hukum pidana disamping memberantas dan 

untuk menekan kejahatan, juga mempunyai tujuan sekunder untuk 

membatasi penguasa agar tidak sewenang-wenang; 

Kedua, kejahatan dianggap sebagai suatu gejala perubahan 

masyarakat, oleh karena itu penanggulangannya harus mengikutsertakan 

segala daya upaya dari masyarakat; 

Ketiga, ilmu hukum pidana dan segala peraturan hukum pidana harus 

memperhatikan perkembangan hasil studi kriminologi, sosiologi, dan ilmu-

ilmu perilaku manusia serta kemasyarakatan lainnya; 

Keempat, sanksi pidana adalah salah satu sarana paling aktif yang 

dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana 

satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya 

sosial lainnya. Oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana ultimum 

remedium, tidak menonjolkan sikap primum remedium; 

Kelima, hukum pidana harus dipergunakan lebih bersifat preventif 

dari pada cara-cara represif, karena hukum pidana jelas-jelas mempunyai 

sifat kontradiktif dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu hukum pidana 

                                                      

198 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Nusa Media, (Bandung: 
2010), hlm. 120. 
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dapat diarahkan pada peran “subsider” yaitu jika terlebih dahulu tidak 

berhasil dipergunakan sarana sosial lain yang dianggap cocok. 

Keenam, hukum pidana ada sanksi pidana, dimasa depan harus 

diusahakan pilihan-pilihan cara baru yang paling baik untuk menjadi sarana 

menghadapi problem sosial dengan bentuk prevention dan treatment dan 

tidak menonjolkan bentuk “repression dan punishment”.199 

Kedudukan korban dalam tindak pidana korupsi secara meluas adalah 

rakyat Indonesia. Namun dalam tindak pidana korupsi tertentu, yang 

merasakan penderitaan langsung adalah warga masyarakat disekitarnya. 

Sehingga posisi korban memerlukan perhatian dan perlindungan hukum 

yang sifatnya khusus, yaitu melalui pemberian kompensasi dan restitusi dari 

pihak-pihak yang paling bertanggung jawab. Menurut Arief Aminullah200, 

bahwa ganti rugi kepada korban seharusnya menjadi tanggung jawab 

pribadi pelaku, tanggung jawab itu pada dasarnya juga merupakan bagian 

dari proses pemasyarakatan. 

Dalam perspektif Viktimologi, hak korban201 adalah sebagai berikut: 

a. dia bukan berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, 

sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban 

dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya 

kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut; 

b. bentuk menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban 

(tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukan); 

c. berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban 

meninggal dunia karena tindakan tersebut; 

d. berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi; 

e. berhak mendapat kembali hak miliknya 

                                                      

199 Bambang Poernomo, Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model 
Penegakan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 5 Juni 1989. Hlm. 187. 

200 Satya Arinanto & Ninuk T, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, 
(Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2009) hlm. 138. 

201 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), (Jakarta: Penerbit 
Akademika Presindo, 1985), hlm. 52. 
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f. berhak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya; 

g. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat 

korban bila melapor dan menjadi saksi; 

h. berhak mendapatkan bantuan hukum; 

i. berhak mempergunakan upaya hukum; 

j. berhak mempergunakan upaya hukum (rechtsmidden) 

Sebagai bagian dari pembangunan hukum pidana, konsep pemidanaan 

harus bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu 

perlindungan masyarakat, dan perlindungan individu, sehingga melahirkan 

konsep daad daden strafrecht. Menurut Arief Amrullah202, namun 

perlindungan individu tersebut harus pula diperluas ruang lingkupnya, tidak 

hanya effnders oriental tetapi juga pada victim oriented. Victim oriented ini 

pun diperluas lagi, tidak hanya berorientasi pada potentian victim, tetapi 

juga pada actual victims atau direct victims. Dengan demikian pihak korban 

tidak lagi termarginalkan dalam hukum pidana. Karena itu keseimbangan 

dan keserasian perlu dibangun dalam hukum pidana kedepan. 

Hukum pidana yang antara lain berfungsi sebagai deterrent factor 

terjadinya tindak pidana, pada aspek yang lain juga sangat diperlukan untuk 

menumbuhkan kesadaran kepatuhan hukum. Namun begitu, sanksi negatif 

yang represif diperlukan untuk menghasilkan atau mewujudkan ektifitasnya. 

RD Sahwanta dan S. Oerlans203, dengan beberapa hipotesa, yaitu : 

a. Sanksi negatif (cq hukuman/mengurangi pelanggaran, baik yang 

dilakukan oleh pelanggar maupun pihak-pihak lainnya); 

b. Semakin keras sanksi negatif semakin tinggi derajat efektivitasnya; 

c. Sanksi negatif dapat diterapkan tanpa mengakibatkan terjadinya 

kerugian-kerugian; 

Bahwa berdasarkan beberapa asas seperti: (i) asas tanggungjawab Negara; 

(ii) asas bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya; (iii) asas 

                                                      

202 Lihat dalam Satya Arinanto & Nunik T (Ed) Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai 
Implementasi, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2009), hlm. 135. 

203 Soerjono Soekanto, 1982, hlm. 234. 
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pertanggungjawaban korporasi; dan (iv) asas sopo nandur mesti ngunduh, dan 

didukung dengan doktrin-doktrin yang telah disampaikan, maka khususnya 

berdasarkan asas pertanggungjawaban Negara, Negara dapat memenuhi 

pemberian kompensasi terhadap pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya 

tindak pidana korupsi. Kompensasi dapat diberikan melalui putusan hakim 

dengan mengembalikan APBN/APBD yang dikorupsi sebagai “kerugian Negara” 

untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat sehingga dana itu dapat 

digunakan untuk masyarakat setempat guna mengganti atas pelanggaran hak-hak 

sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan pelaku korupsi. Demikian pula 

berdasarkan azas-asas sebagaimana disebutkan dalam angka (ii) dan angka (iii) 

serta angka (iv) maka bagi siapa saja yang melakukan korupsi wajib memberikan 

restitusi kepada korban tindak pidana korupsi. 
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D. Mekanisme Tuntutan/Gugatan Kompensasi Bagi Pihak Yang 

Menderita Kerugian Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi. 

Maksud dari judul sub bab itu bahwa bagaimana korban diberi akses 

untuk menutut restitusi atau kompensasi kepada pelaku tindak pidana 

korupsi melalui proses peradilan, apakah melalui proses peradilan pidana 

dengan suatu tuntutan atau melalui proses peradilan perdata yang berupa 

gugatan. 

1. Tuntutan Ganti Kerugian dalam mekanisme Pengadilan Tipikor 

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Bab XIII 

KUHAP adalah tuntutan ganti kerugian, yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana itu sendiri. Mekanisme ini berlaku untuk tindak pidana umum 

maupun tindak pidana khusus. Dalam mekanisme pengadilan khusus, 

kita bisa temukan pada kasus pelanggaran HAM berat. Pasal 35 ayat (1) 

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyebutkan: 

“setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, 

dan rehabilitasi“. 

Namun dalam kasus pidana tipikor, mekanisme ini tidak disebut 

di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Tipikor maupun UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tipikor. Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, 

intinya menyatakan bahwa ada tiga perkara pidana yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Tipikor, yaitu : 1) tindak pidana korupsi; 2) 

tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah 

tipikor; dan 3) tindak pidana yang dalam UU lain disebut sebagi tindak 

pidana korupsi.  

Sedangkan pasal 25 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tipikor menyebutkan: “Pemeriksaan di sidang Pengdilan 

Tindak Pidana Korupsi di lakukan berdasarkan hukum acara pidana 

yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam Undang-undang ini.” Jika 
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merujukan pada tafsir gramatikal pasal 25 ini, maka Pengadilan 

Tipikor berwenang mengadili tuntutan ganti rugi masyarakat korban 

tipikor. 

2. Tujuan Penggabungan tuntutan pidana dan perdata 

Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, 

ditujukan kepada Terdakwa (si pelaku tindak pidana).204 Tuntutan ganti rugi 

yang dibebankan kepada Terdakwa, berpotensi menimbulkan kekecewaan 

dalam pelaksanaan ganti rugi tersebut.  Hal ini karena belum tentu 

Terdakwa mampu membayar kerugian secara cepat. Untuk memberikan 

jaminan bahwa korban segera mendapatkan penggantian atas kerugiannya, 

Yahya Harahap menyarankan agar negara membayar terlebih dahulu, 

kemudian Terdakwa menggantinya dengan system reimburse. 

 Kelemahan tersebut, pada PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak 

Asasi Manusia Yang Berat, diatasi dengan membedakan antara kompensasi 

dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh 

negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian 

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi 

adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya 

oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, 

pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau 

penggantian biaya untuk tindakan tertentu 205.  

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi kerugian akibat tindak pidana 

korupsi ini ada banyak kemungkinan yang bisa ditarik kesimpulan bahwa 

kerugian akibat korupsi adalah negara maka yang berhak untuk 

mengembalikan ganti kerugian adalah pelaku tindak pidana korupsi secara 

sah sebab uang yang telah diambil digunakan untuk kepentingan pribadi 

ataupun kelompok. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa tindak 

                                                      
204  M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Edisi Kedua, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 81. 
205  Pasal 1 angka 4 dan 5, PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat. 
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pidana yang dilaukan oleh koruptor ini selayaknya menjadi bahan 

pertimbangan hakim jika seseorang melaksanakan korupsi maka yang 

terbukti dimuka sidang pengadilan harus dikembalikan sesuai dengan uang 

hasil korupsi sehingga ini menjadi salah satu bentuk tujuan pemidanaan bagi 

masyarakat berapun yang telah dikorupsi maka harus dikembalikan kepada 

negara atau korban yang telah dirugikan sehingga nilai keadilan dan 

kepastian hukum di masyarakat telah terpenuhi.  

Dengan mekanisme mengembayar ganti kerugian kepada korban 

melalui perkara perdata sekaligus pidana maka tidak juga akan menghapus 

tindak pidana korupsi karena korupsi adalah masalah publik sedangkan efek 

ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku akibat tindak pidana ini menjadi 

contoh hukuman yang sebanding yang telah dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana korupsi, yang menjadi masalah kali ini adalah negara harus ikut 

mengawasi atau juga menjadi penjaga amanah putusan hakim terhadap 

putusan ini sehingga tidak terjadi pembiaran secara berkelanjuatan dan 

selesai pada waktunya misalnya mekanisme pemberian ganti kerugian 

kepada korban dengan jangka waktu 30 hari kerja terhitung mulai putusan 

dilaksanakan harus semuanya terselesikan dengan baik atau jika tidak 

pemberian ganti rugi ini tidak dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini 

akibat pelaku tindak pidana ini benar-benar tidak mampu untuk menangung 

kerugian dengan dibuktikan oleh putusan pengadilan yang berkuatan hukum 

maka negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi tersebut  

dengan pertimbangan rembese atau kewajiaban lain yang dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana korupsi ini yang memungkinkan menjadi pelajaran 

bagi masayarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.206 

Hak gugat ini didasarkan pada prinsip “keseimbangan” yang diatur 

dalam KUHAP, yang intinya bahwa hukum pidana bukan hanya 

mementingkan perlindungan hak dan martabat Terdakwa tetapi juga 

memberi perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini 

                                                      
206  Opini Hukum ”Gugatan Ganti Kerugian dalam Mekanisme Pengadilan 

Tipikor”Disiapkan oleh Konsorsium Hukum Reformasi Hukum Nasional (KRHN). 
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kepentingan orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang 

dilakukan oleh Terdakwa. 

Tujuan untuk Penggabungan Tuntutan Pidana dan Perdata 

1. Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan 

ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang 

terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Berdasarkan KUHAP 

2. Agar korban bisa segera mendapat ganti kerugian tanpa melalui proses 

gugat   perdata biasa. Serta tidak diharuskan terlebih dahulu menunggu 

putusan inkraht 

Tuntutan ganti rugi diajukan kepada Terdakwa digabung dan diperiksa 

serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan 

perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Pasal 98 ayat (2) 

KUHAP menyebutkan: permintaan sebagimana di maksud dalam ayat (1) 

hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum 

mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, 

permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan 

putusan. 

Penjelasannya: dalam hal jaksa penuntut umum hadir dalam 

persidangan, gugatan ganti kerugian hanya bisa diajukan selambat-

lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Namun 

dalam hal JPU tidak hadir dalam persidangan, misalnya dalam kasus tindak 

pidana ringan (seperti perkara lalu lintas) tuntutan ganti kerugian dapat 

diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. 

Dalam memeriksa gugatan perdata ini, hakim melakukan pemeriksaan 

berdasarkan hukum acara perdata. Pertama, hakim memeriksa kompetensi 

absolut dan relatif. Kompetensi  relative dalam hukum acara perdata 

ditentukan oleh tempat kediaman Tergugat. Dengan kata lain, pengadilan 

yang berwenang memeriksa gugatan ganti kerugian ini adalah Pengadilan 

yang sesuai dengan tempat tinggal Tergugat. 
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Selanjutnya hakim memeriksa kebenaran gugatan ganti kerugian, 

apakah benar kerugian tersebut merupakan akibat langsung yang timbul 

dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dalam menguji ini, hakim 

mempertanyakan kausalitas antara tindak pidana yang dilakukan oleh 

Terdakwa dengan kerugian yang diderita, sebagaimana diatur di dalam pasal 

1365 KUH Perdata. Selanjutnya hakim memeriksa besarnya jumlah 

penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan 

(kerugian material). 

Putusan atas tuntutan ganti rugi ini melekat pada putusan perkara 

pidananya. Pasal 99 ayat (3) KUHAP menyebutkan: “ Putusan mengenai 

ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan 

putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”. Sifat putusan 

yang Assessor (melekat dan mengikuti putusan perkara pidana) ini 

mengandung dua implikasi. 

1. Pertama, selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan 

hukum tetap, selama itu pula putusan ganti kerugian belum 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

2.  Kedua, jika ada upaya hukum (banding atau kasasi) terhadap perkara 

pidananya dan tidak terhadap perkara perdatanya, maka secara 

otomatis dianggap mencakup perkara perdata.  

Pasal 100 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Apabila terjadi penggabungan 

antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan 

sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding” . Artinya hakim 

di tingkat banding maupun kasasi harus memeriksa perkara perdatanya. 

Sebaliknya, pengajuan banding hanya untuk perkata perdata, tidak 

diperbolehkan. Pasal 100 ayat (2) KUHAP menyatakan:” Apabila terhadap 

suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding mengenai putusan 

ganti kerugian tidak diperkenankan”. 

Kerugian yang bisa digugat hanya sebatas kerugiaan materiil, 

sedangkan kerugian imateriil harus digugat tersendiri melalui mekanisme 

gugatan perdata biasa. Pasal 99 ayat (2) KUHAP menyatakan : “ kecuali 
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dalam hal pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili 

gugutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan 

tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan  

hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang 

dirugikan”. 

Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan praktis yaitu karena 

kerugian material lebih mudah dibuktikan dan tidak menghambat proses 

pembuktian perkara pidananya. Pembatasan ini berimplikasi pada putusan 

pengadilan jika ada tuntutan ganti kerugian immaterial. Terhadap tuntutan 

kerugian immaterial maka putusannya adalah “tidak bisa diterima”. Namun 

demikian, putusan “tidak bisa diterima” tersebut tidak berdampak pada 

“Nebis in Idem “ artinya korban bisa mengajukan lagi gugatan ke pengadilan 

perdata untuk kerugian immaterial tersebut.  

Pasal 98 ayat (1) KUHAP berbunyi : Jika suatu perbuatan yang menjadi 

dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan 

negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas 

permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara 

gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Selanjutnya penjelasan 

pasal 98 ayat (1) KUHAP menyebutkan:  Maksud Penggabungan perkara 

gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut 

pada suatu ketika yangsama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara 

pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" 

termasuk kerugian pihak korban. 

Jika kita merujuk pada pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Tipikor, maka yang disebut korban tindak pidana korupsi adalah negara. 

Pasal 2 intinya menyebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

Sedangkan pasal 3 intinya bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan 

oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
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orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.207 

Namun demikian dalam mekanisme ini perlu adanya kerjasama antara 

aparat penegak hukum untuk benar-benar menegakan hukum dan keadilan 

berdasarkan kepentingan korban agar nilai itu benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat bersama Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat 

hakim sehingga putusan yang dihasilkan nantinya tidak memihak pada 

kepentingan kekuasaan belaka. 

Jika hubungan antara tingkat korupsi dengan tingkat kemiskinan dan 

kualitas pelayanan publik sudah nyata, sementara UU Tipikor baru 

mengadopsi hubungan korupsi dan kerugian negara, yang itu berimplikasi 

pada bagaimana lembaga Negara menegakkan hukum Tipikor, maka gagasan 

tentang Popular Legal Action  , melalui gugatan perbarengan ini menjadi  

menemukan urgensinya. 

  

                                                      
207  Opini Hukum ”Gugatan Ganti Kerugian dalam Mekanisme Pengadilan 

Tipikor”Disiapkan oleh Konsorsium Hukum Reformasi Hukum Nasional (KRHN). 
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E. Bentuk Pengaturan Yang Tepat Terhadap Masalah Kompensasi 

Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana 

Korupsi. 

Jika memperhatikan kajian pustaka dalam Bab II, maka banyak 

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah restitusi dan 

kompensasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai paraturan 

pelaksanaan Undang-Undang. Namun demikian jika memperhatikan 

konsiderans UU TIPIKOR yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi 

yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan 

negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, di mana batang tubuh UU 

TIPIKOR hanya mengatur masalah tindak pidana korupsi yang merugikan 

keuangan Negara saja, sedangkan tindak pidana korupsi yang merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat tidak diatur 

sama sekali, maka untuk kekonsistenan penyusunan batang tubuh UU 

TIPIKOR, seyogyanya diatur masalah kerugikan keuangan negara juga 

diatur masalah pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi 

masyarakatsecara luas. 

Oleh sebab itu bentuk pengaturan yang tepat terhadap masalah kompensasi dan 

restitusi bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi 

adalah di dalam  (R)UU TIPIKOR dalam bab tersendiri, yaitu BAB TENTANG 

RESTITUSI ATAU KOMPENSASI BAGI PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN 

AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI. Atau, tidak menutup kemungkinan masalah 

kompensasi dan restitusi bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak 

pidana korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Restitusi atau 

Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi, 

di mana cantolannya dibuatkan salah satu pasal dalam (R)UU TIPIKOR. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian pustaka, kajian publik melalui FGD dan CLE, rapat-

rapat, serta konsinyering yang dilakukan di Bandung maupun hasil pembahasan 

atau analisis sebagaimana disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka Tim 

Pengkajian Tentang Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat 

Tindak Pidana Korupsi mengambil suatu kesimpulan: 

10. Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana    Korupsi dan 

yang Mendasari Pemberian Kerugian Tersebut. 

Bahwa pihak yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang menderita 

kerugian akibat tindak pidana korupsi adalah: pertama bisa diderita oleh 

Negara yang merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara, 

kedua bisa seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi 

kemasyarakatan atau suatu korporasi yang dapat membuktikan adanya 

hubungan antara kerugian hak sosial dan ekonomi yang timbul pada 

dirinya dan sebagai akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. 

11. Bentuk Ganti Kerugian Yang Dapat Diberikan Atas    Kompensasi 

Terhadap Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana 

Korupsi. 

Dalam hal demikian maka terdakwa atau terpidana pelaku tindak 

pidana korupsi wajib memberikan restitusi kepada masyarakat yang 

mengalami kerugian langsung sebagai pengguna atas jasa dan/atau 

fasilitas publik dalam bentuk: perbaikan lingkungan, pembangunan 

bp
hn



181 
 

kembali infrastruktur, penggantian fasilitas umum atau penggantian biaya 

relokasi, maupun bentuk ganti kerugian lainnya, sebagai akibat langsung 

dari tindak pidana korupsi. Di samping itu memperhatikan bentuk 

restitusi ada dalam 4 tipe, yaitu monetary-victim restitution, monetary-

community restitution, service-victim restitution dan servive-community 

restitution, maka bentuk restitusi yang paling tepat digunakan bagi 

masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi adalah tipe monetary-

community restitution atau servive-community restitution. Hal itu 

bendasarkan bahwa korban tindak pidana korupsi lebih beraspek pada 

korban kolektif yakni kelompok masyarakat luas, kecuali jika akibatnya 

dialami oleh korban secara individual, misalnya korban kecelakaan akibat 

runtuhnya jembatan  maka lebih mengacu pada tipe monetary-victim 

restitution.  

12. Pihak Yang Wajib Memenuhi Pemberian Kompensasi Bagi Pihak 

Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi. 

Bahwa berdasarkan beberapa asas seperti: (i) asas tanggungjawab 

Negara; (ii) asas bahwa setiap orang bertanggungjawab atas 

perbuatannya; (iii) asas pertanggungjawaban korporasi; dan (iv) asas sopo 

nandur mesti ngunduh, maka khususnya berdasarkan asas 

pertanggungjawaban Negara, Negara dapat memenuhi pemberian 

kompensasi terhadap pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya 

tindak pidana korupsi. Kompensasi dapat diberikan melalui putusan 

hakim dengan mengembalikan APBN/APBD sebagai “kerugian Negara” 

kepada Pemerintah Daerah setempat sehingga dana itu dapat digunakan 

untuk masyarakat setempat guna mengganti atas pelanggaran hak-hak 

sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan pelaku korupsi. Demikian 

pula berdasarkan azas-asas sebagaimana disebutkan dalam angka (ii) dan 

angka (iii) serta angka (iv) maka bagi siapa saja yang melakukan korupsi 

wajib memberikan restitusi kepada korban tindak pidana korupsi. 
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13. Mekanisme Tuntutan/Gugatan Kompensasi Bagi Pihak Yang 

Menderita Kerugian Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi. 

Bahwa mekanisme tuntutan kompensasi dan restitusi dapat dilakukan 

oleh korban pada saat aparat penegak hukum (penyidik) melakukan 

penyidikan atau sebelum JPU melakukan penuntutan. Di samping itu 

korban sendiri dapat juga melakukan gugatan perdata setelah terjadinya 

penuntutan atau adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan 

hukum yang tetap (inkracht). 

14. Bentuk Pengaturan Yang Tepat Terhadap Masalah Kompensasi Bagi 

Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi. 

Bahwa terhadap masalah kompensasi dan restitusi bagi pihak yang 

menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi adalah dalam bentuk 

pengaturannya di (R)UU TIPIKOR dalam bab tersendiri, yaitu BAB 

TENTANG RESTITUSI ATAU KOMPENSASI BAGI PIHAK YANG MENDERITA 

KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI. Atau, mengaturnya dalam 

Peraturan Pemerintah tentang Restitusi atau Kompensasi Bagi Pihak Yang 

Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi yang cantolannya 

dibuatkan dalam (R)UU TIPIKOR.  

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan itu Tim Pengkajian Tentang Kompensasi Bagi 

Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi menyarankan 

agar: 

1. Dilakukan penelitian yang mendalam yang dilanjutkan dengan 

penyusunan Naskah Akademik Tentang Restitusi dan Kompensasi Bagi 

Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi; 

2. Segera merevisi Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dengan memberi pengaturan tentang restitusi dan 

kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana 

korupsi; dan 

3. Segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 

Perampasan Aset  
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B. PAPARAN PENANGGAP 
 

KOMPENSASI BAGI PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT  

TINDAK PIDANA KORUPSI208 

Oleh: 

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H, M.H. 

Hakim Agung Mahkamah Agung RI 

 

Pengantar  

Dampak korupsi sangatlah luas  dalam setiap segi kehidupan, yaitu 

menghancurkan supremasi hukum dan demokrasi, membahayakan sistem 

pemerintahan yang baik (good governance), inefisiensi administrasi publik, 

membahayakan prinsip fundamental hak asasi manusia (HAM), dan juga 

korupsi akan cenderung menyebar dari satu institusi ke institusi yang lainnya 

menjadi kejahatan yang terorganisasi, mafia dan pencucian uang atau money 

laundering. Dari pandangan etika, korupsi adalah pelanggaran prinsip paling 

vital dari kehidupan ekonomi dan sosial. 

 Salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk memperbaiki diri 

melalui pemberantasan korupsi adalah meratifikasi Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Corruption Against 

Corruption/UNCAC) pada 21 Maret 2006 yang kemudian dengan disahkannya 

UU No 7 Tahun 2006. UNCAC yang terdiri dari 8 bab dan 71 pasal tersebut,  

mewajibkan negara peserta untuk menerapkan aksi/program anti korupsi 

secara luas dan detil yang bahkan dapat menyebabkan terjadinya beberapa 

perubahan dalam peraturan perundangan tiap negara yang mengadopsinya.  

Pasal 5 dari UNCAC dapat dipakai sebagai acuan laporan penelitian ini, 

yang berbunyi...” mewajibkan negara untuk : (1)  Membangun dan 

melaksanakan kebijakan anti korupsi yang terkoordinasi secara efektif yang  

meningkatkan keikutsertaan masyarakat, artinya kompensasi dan 

memberikan informasi hak-haknya dan peran serta kepada korban dan 

masyarakat  haruslah berjalan  beriringan. 

                                                      
208

Materi Diskusi Laporan Pengkajian Hukum BPHN, Kamis, 12 Desember 2013. 
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Dalam kaitannya dengan diskusi hari ini, saya akan fokuskan pada  

permasalahan pokok dalam  pengkajian ini adalah:  

6. Pihak-pihak mana saja yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang 

menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

7. Bagaimana bentuk ganti kerugian atas kompensasi yang diberikan 

terhadap pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

8. Siapa yang wajib memenuhi pemberian kompensasi terhadap pihak 

yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

9. Bagaimana mekanisme penuntutan/gugatan kompensasi terhadap 

pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

10. Bagaimana bentuk pengaturan yang tepat terhadap masalah 

kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana 

korupsi. 

 

1. Pihak korban: Masyarakat secara individu maupun kelompok 

dalam suatu Wilayah Tertentu 

Laporan pengkajian hukum ini mengacu kepada  rumusan 

Undang-Undang Tipikor menyebutkan “merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara” secara gramatikal tentu akan dipahami 

secara sempit bahwa pihak yang menderita kerugian adalah Negara 

dalam hal ini Keuangan Negara yang berarti seluruh kekayaan negara 

dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. 

Dari unsur-unsur pembentukan Negara maka penduduk atau 

masyarakat yang tinggal di sebuah wilayah tertentu merupakan 

representasi bagian dari Negara, sehingga pemahaman kerugian 

keuangan negara atau perekonomian negara juga dapat dipahami 

sebagai kerugian bagi hak-hak sosial masyarakat. 

Sehingga syarat untuk dapat dikatakan sebagai korban tindak 

pidana korupsi setidaknya harus memenuhi: 

1. Penduduk dari Negara tempat terjadinya tindak pidana korupsi 

2. Menempati atau bermukim pada wilayah yang terkena dampak 

atau akibat secara langsung dari tindak pidana korupsi 
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3. Menempati atau bermukim pada sebuah wilayah menjadi syarat 

yang dapat mengklasifikasi korban berdasarkan luasan dampak 

dari tindak pidana korupsi, 

4. Mengalami kerugian nyata yang dapat diperhitungkan 

5. Bukan pelaku atau turut serta dalam perbuatan korupsi terkait 

 

Untuk memperluas pemahaman kita mengenai korban dan pihak 

yang bertanggungjawab, maka saya perlu menambahkan dengan 

pandangan  Prof. Mardjono Reksodiputro yang menyebutkan ada  dua 

(2)  arus bawah yang perlu diketahui yang mungkin telah membawa 

Viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban) muncul dan 

menarik perhatian para pemikir.  

Pertamayaitu  berdasarkan pada kerangka pemikiran, bahwa 

negara turut bersalah dalam hal terjadinya penimbulan korban 

(viktimisasi), oleh karena itu sewajarnyalah negara memberikan 

kompensasi (compensation) kepada si korban, di samping 

kemungkinan adanya restitusi (restitution) yang diberikan oleh si 

pelaku kepada korbann   

Kedua yaitu aliran pemikiran baru dalam Kriminologi yang 

meninggalkan pendekatan positivistis (mencari sebab musabab 

perbuatan pidana, etiologi kriminal) dan lebih memperhatikan proses-

proses yang terjadi dalam system peradilan pidana dan struktur 

masyarakatnya (pendekatan Kriminologi kritis, critical criminology). 

(Prof. Mardjono Reksodiputro:  Hak Asasi Manusia Dalam Sistem 

Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi UI, Buku III Tahun 2007)  

Selanjutnya dalam sistem hukum kita melalui  Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

mengatur lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada 

korban termasuk masalah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. 

Lembaga tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) . Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006, ganti kerugian kepada korban 

menggunakan istilah kompensasi dan restitusi. Namun, tidak ada 

penjelasan tentang maksud dari kompensasi dan restitusi.  
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Berdasarkan pemikiran di atas, maka korban korupsi dapat 

diidentifikasi berdasarkan jangkauan kerugian tindak pidana 

korupsi.Artinya, korban dapat didefenisikan sebagai masyarakat suatu 

provinsi, kabupaten/kota, bahkan Desa disesuaikan dengan ruang 

lingkup kerugian akibat tindak pidana korupsi. 

Mengenai kelembagaan untuk kompensasi untuk  korban, di 

Indonesia lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian 

kompensasi tehadap korban kejahatan dalam hal ini dibebankan pada  

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  Perbandingan 

dengan lembaga di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama 

The Crime Victim’sCompensation Board, lembaga ini dibentuk untuk 

menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan 

berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan 

penghasilan, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga semacam The 

Crime Victim’s Compensation Board sangat diperlukan guna membantu 

korban kejahatan yang menderita kerugian secara finansial,pada 

khususnya  apabila pelaku kejahatan tidak mampu membayar ganti 

kerugian kepada korban kejahatan sebagai akibat menderitanya 

korban akibat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.  

Berbagai negara-negara di dunia juga telah mengatur tentang 

kompensasi, diantaranya Inggris dengan British Commend paper of 

1961 and 1964,  New Zealand dengan New Zealand Compensation Act of 

1963 dan Australia dengan Criminal Injuries Compensation Act 1967, 

Amerika Serikat juga mengatur kompensasi di 27 negara bagian 

(Amerika Compensation program 1965) dan juga negara-negara di 

Denmark,  Jerman dan Norwegia juga dikenal program kompensasi ini. 

Ketentuan-ketentuan dalam aturan-aturan tersebut  mencantumkan 

dengan jelas kewajiban negara untuk memberikan kompensasi pada 

korban kejahatan. 

Mekanisme pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban 

yang perlu diperhatikan karena proses yang rumit (korban datang 

sendiri melapor) dan diperlukan  adalah sistem pemberian ganti 

kerugian dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak 
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korban dapat segera direalisasikan. Jika jangka waktu yang diperlukan  

sangat lama untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini,  

dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran 

ganti kerugian akan  terabaikan. 

 

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Pemberian Kompensasi: Negara 

Harus Bertanggungjawab 

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku kejahatan, merupakan 

salah satu aspek pada pelaksanaan supremasi hukum, dan equality 

before the law (asas persamaan hukum).Penegasan ini berlaku secara 

universal, pada pihak-pihak yang melakukan tidak pidana, dalam 

konteks ini tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan Pasal 35 UNCAC dapat dipetakan dua jenis peran, 

yaitu peran negara dan peran pelaku. Peran negara yaitu untuk 

mengambil tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan prinsip hukum 

nasionalnya untuk menetapkan hak-hak pribadi (orang yang mengalami 

kerugian akibat korupsi) untuk dapat mengambil tindakan dalam proses 

penuntutan atau gugatan terhadap kerugian yang dideritanya. Selain itu 

negara juga harus memastikan bahwa dalam peraturan perundang-

undangan nasionalnya telah mengatur mekanisme yang memungkinkan 

orang atau badan yang menderita kerusakan untuk memulai proses hukum 

terhadap orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya negara pun telah menjadi korban, oleh karena itu tidak 

tepat pula jika Negara turut menanggung untuk memberikan 

kompensasi atau restitusi kepada orang atau badan yang merasa 

dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pelaku tindak 

pidana korupsi inilah yang harus menanggung secara langsung seluruh 

akibat yang ditimbulkannya, baik konsekuensi hukum maupun sosial 

termasuk upaya untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi 

tindak pidana korupsi, salah satu yang paling rasional dan terukur 

adalah mengganti kerugian secara materiil. 
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Pelaku tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab untuk 

mengganti kerugian yang timbul, sehingga konsep restitusi yang telah 

diatur dalam hukum acara pidana dapat diadopsi dan diterapkan 

dengan penyesuaian. Pelaku tindak pidana korupsi menjadi pihak 

utama yang harus mengganti kerugian yang timbul, dengan 

memberdayakan aset dan segala hak milik pelaku korupsi, dalam hal 

ini adalah uang, harta, dan benda berharga lainnya yang sepadan dan 

mampu menutup secara “adil” kerugian yang ditimbulkan. 

Bahwa berdasarkan beberapa asas seperti: (i) asas 

tanggungjawab Negara; (ii) asas bahwa setiap orang bertanggungjawab 

atas perbuatannya; (iii) asas pertanggungjawaban korporasi; dan (iv) 

asas sopo nandur mesti ngunduh, dan didukung dengan doktrin-doktrin 

yang telah disampaikan, maka khususnya berdasarkan asas 

pertanggungjawaban Negara, Negara dapat memenuhi pemberian 

kompensasi terhadap pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya 

tindak pidana korupsi. Kompensasi dapat diberikan melalui putusan 

hakim dengan mengembalikan APBN/APBD yang dikorupsi sebagai 

“kerugian Negara” untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

setempat sehingga dana itu dapat digunakan untuk masyarakat 

setempat guna mengganti atas pelanggaran hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat yang dilakukan pelaku korupsi. Demikian pula 

berdasarkan azas-asas sebagaimana disebutkan dalam angka (ii) dan 

angka (iii) serta angka (iv) maka bagi siapa saja yang melakukan 

korupsi wajib memberikan restitusi kepada korban tindak pidana 

korupsi. 

Namun, terhadap pemikiran di atas, kami berpandangan bahwa 2 

(dua) Kovenan Internasional yang menjamin hak-hak Ekonomi Sosial 

dan Budaya (ICESCR : International Covenant on Economic, Social and  

Cultural Rights) dengan UU No .11 Tahun 2005 dan Kovenan  Hak-hak 

Sipil dan Politik ( ICCPR: International Covenant on Civil and Political 

Rights) dengan UU No. 12 Tahun 2005 dan UNCAC,  memberikan 

muara “tanggung jawab’ kepada negara dalam perspektif hak asasi 

manusia untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah 
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tindakan korupsi  (to prevent, misalnya dengan  membuat 

perundangan-undangan yang khusus mencegah korupsi), untuk 

melindungi warga negara atau korban dari tindakan korupsi (to 

protect) misalnya dengan memberikan jaminan perlindungan,bisa 

berupa kompensasi atau restitusi atau bentuk-bentuk perlindungan 

hukum lainnya dengan menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan 

to fulfil (negara harus memenuhi semua tindakan-tindakan tersebut).  

Negara sebagai penguasa dan memiliki fasilitas-fasilitas publik 

karenanya secara filosofis negaralah  berkewajiban untuk memelihara 

dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Jika terjadi korban 

kejahatan dari korupsi,  dapat dianggap  bahwa negara telah gagal  

dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya. 

Negaralah yang paling berkewajiban untuk memperhatikan keadaan 

warganya.Negara melalui aparaturnya berkewajiban untuk 

menyelenggarakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.Oleh 

karena itulah perbuatan pidana yang terjadi adalah tanggung jawab 

negara.Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggung jawab 

negara pula. 

Pasal  53 UNCAC yang memfokuskan pada Negara untuk memiliki 

rejim hukum yang memberikan  hak pada Negara lain untuk 

menginisiasi litigasi sipil untuk pengembalian aset ( asset recovery) 

atau untuk mengintervensi atau untuk hadir dalam proses nasional 

untuk mengklaim suatu kompensasi, hal ini  perlu dikaji lebih dalam 

dalam laporan penelitian ini. Dari pasal 53 tersebut  negara-negara 

pihak dalam UNCAC dapat melakukan  civil action  diperadilan negara 

pihak lain untuk meminta kepemilikan milik negaranya yang diperoleh 

melalui suatu kejahatan. Pasal 53 ini mengatakan bahwa pengadilan 

harus mampu untuk mengeluarkan perintah  pengadilan dari putusan 

bersalah atas korupsi  dan memberikan kompensasi pada negara pihak 

lain  dan mensahkan pemilik yang sebenarnya dari hasil korupsi. 
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3. Mekanisme Tuntutan/Gugatan : Negara Mewakili Korban 

Dalam laporan ini (exekutive summary) dikatakan bahwa 

“mekanisme tuntutan/gugatan kompensasi bagi pihak yang menderita 

kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi” dapat dilakukan oleh 

“korban” kepada “pelaku” pada saat aparat penegak hukum (penyidik) 

melakukan penyidikan atau sebelum JPU melakukan penuntutan. Di 

samping itu korban sendiri dapat juga melakukan gugatan perdata 

setelah terjadinya penuntutan atau adanya putusan hakim yang telah 

memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht). 

Terhadap hal ini kami berpendapat  Negara wajib mewakili  

Korban Mengajukan TuntutanPola pikir yang dikemukakan di atas, 

jelas menambah beban bagi korban. Oleh karena itu, dalam pandangan 

kami, negaralah yang mewakili korban untuk mengajukan tuntutan 

atau ganti kerugian.Paradigma yang dibangun yang membebankan 

korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian memposisikan 

suatu hubungan yang bersifat kontraktual. 

 

4. Bentuk Pengaturan Yang Tepat:  Diatur Dalam Undang-Undang 

tentang Tindak Pidana Korupsi 

Sebagaimana dimaksud dalam laporan ini memang banyak 

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah restitusi dan 

kompensasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai paraturan 

pelaksanaan Undang-Undang.Namun, bentuk pengaturan yang tepat 

terhadap masalah kompensasi dan restitusi bagi pihak yang menderita 

kerugian akibat tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang 

tentang TIPIKOR. Dengan demikian, perlu dirumuskan dalam  bab 

tersendiri tentang  kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian 

akibat tindak pidana korupsi. 

Bahwa pihak yang menurut kami penting ditekankan adalah 

individu atau kelompok masyatrakat.Bukan hanya negara.Bentuk 

restitusi kepada masyarakat yang mengalami kerugian langsung 

sebagai pengguna atas jasa dan/atau fasilitas publik dalam bentuk: 

perbaikan lingkungan, pembangunan kembali infrastruktur, 
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penggantian fasilitas umum atau penggantian biaya relokasi, maupun 

bentuk ganti kerugian lainnya, sebagai akibat langsung dari tindak 

pidana korupsi, termasuk kewajiban negara untuk mengalokasikan 

anggaran sejumlah uang yang dikorupsi ke dalam program 

pembangunan di wilayah yang menjadi korban tindak pidana korupsi. 

Namun dalam kaitannya dengan korban putusan Pengadilan di 

wilayah peradilan umum yang ditengarai terlibat tindak pidana 

korupsi, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu mengatur 

mengenai  upaya hukum terhadap putusan yang telah diputus pada 

tingkat-tingkat pengadilan termasuk putusan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), termasuk  halnya 

putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun  bersifat final dan mengikat, 

demi keadilan harus bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Hal ini perlu 

diatur melalui Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, 

sekalipun ketentuan final dan mengikat diatur dalam Pasal 24C UUD 

1945. Hal tersebut tidak menjadi halangan berdasarkan pemikiran 

bahwa pembuat UUD mengasumsikan penerapan pasal tersebut 

dilakukan secara normal. Sementara intervensi dalam bentuk korupsi 

adalah keadaan yang abnormal seperti juga ketentuan Pasal 28I UUD 

1945 yang mengatur tentang hak untuk hidup dstnya.....ternyata UU 

Tipikor menentukan yang berbeda, yaitu korupsi yang dilakukan dalam 

keadaan tertentu dapat dihukum mati (Vide Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 

Tahunn 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi). Keadaan tertentun 

menurut penjelasan pasal tersebut  adalah tindak pidana korupsi yang 

dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi  bencana alam 

nasional atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan 

moneter. 

Artinya, ketentuan pada UUD bisa diterobos atau melakukan 

pengecualian  melalui Undang-Undang apabila  terhadap ketentuan 

pada UUD tersebut dilakukan tindak sebagaimana maksud pembuat 

UUD, terutama mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan 

suatu kejahatan luar biasa yang mengancam keselamatan negara. 
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PAPARAN PENANGGAP  

Dr. Bambang Widjajanto, S.H., LL.M 
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C. DISKUSI 

 Pertanyaan Abdul Fickar Hajar (Pengacara & Akademisi) 

Saya kira pengkajian ini bagus karena berangkat dari fakta-fakta 

yang ada di masyarakat, saya melihat dari perspektif induktif. Kalau kita 

melihat terminologi ganti rugi, adalah terminologi keperdataan, jadi itu 

ada diranah perdata, sebenarnya, tapi bagaimana sekarang ranah ganti 

rugi itu masuk ke dalam pidana sekarang, ke pradilan pidana, dalam hal ini 

upamanya ke Tipikor, maka ketika kita melihat suatu tindak pidana, 

korupsi, korban itu akan ada dua, yaitu korban yang bersifat individual, 

artinya korban yang secara langsung menderita kerugian tindakan si 

terdakwa, tetapi ada juga korban yang bersifat struktural, korban yang dia 

menjadi korban karena perbuatan terdakwa menimbulkan suatu kerugian 

sistemik. 

Sekarang bicara mekanismenya, ketika kita bicara mengenai ganti 

rugi, maka berdasarkan perspektif yang konvensional, bahwa pidana itu 

mengadili perbuatan dan perdata itu mengadili kerugian, dan sekarang 

kita mau meletakan mekanisme kerugian atau keperdataan ini ke dalam 

mekanisme pidana, sebenarnya telah ada beberapa undang-undang yang 

telah mengatur termasuk KUHAP, KUHAP itu mengatur mengenai 

penggabungan perkara, itu juga jarang digunakan, dan kalau digunakan 

banyak hanya dalam perkara-perkara lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. 

Kalau yang menjadi korban itu bersifat individual, maka kerugian itu, 

kalau perspektifnya perdata, maka harus jelas hubungan hukumnya, dan 

harus jelas kerugian itu diakibatkan oleh perbuatan si terdakwa, nah yang 

itu yang agak sulit, tetapi kalau kita mau lari ke arah yang lebih luas, ada 

dikenal dengan gugatan citizen law suit , warga negara menggugat 

kebijakan negara, nah itu yang menggugat tidak merupakan penderita 

langsung tetapi karena sistem, ketika ada kerugian sistemik kemudian dia 

menggugat, tetapi jika kita menempatkan terdakwa yang melakukan maka 

gugatan mau tidak mau dimasukan kedalam pokok perkara dan 

pembuktiannya dengan memastikan kerugian secara langsung yang 

diakibatkan oleh terdakwa, antara perbuatan dengan kerugian, tetapi 

kalau menuntut kerugian yang sistemik maka akan menjadi tanggung 
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jawab dari pemerintah atau tanggung jawab dari negara, karena negara 

melalui harta yang disita dari terdakwa itu bisa dikompensasikan dari situ, 

artinya sebagian uang yang masuk ke kas negara itu untuk mengganti 

kerugian struktural yang diakibatkan dari terdakwa. 

 

 Pertanyaan Suherman Toha (BPHN) 

Sama dengan penanya pertama yang jadi permasalahan pokok, 

bahwa tindak pidana korupsi ada di ranah pidana, kemudian mengenai 

ganti rugi ada di ranah perdata, bahwa hukum publik dan hukum perdata 

itu memiliki prinsip dan asas hukum yang berbeda. Yang jelas hukum 

publik itu bersumber pada kekuasaan yang timbul dari atas mengalir ke 

bawah, sedangkan dalam hukum privat ata hukum perdata para pihak 

bersifat derivatif atau seimbang, jadi dia mempunyai hak ganti rugi, 

seperti dalam hal hubungan antara pinjam meminjam atau antara debitur 

dan klreditur, tetapi apakah disini putusan hakim yang telah terbukti 

melakukan tindak pidana, apakah itu juga merupakan alasan untuk 

diproses seperti dalam hukum kepailitan, untuk ganti ruginya, jadi disini 

ada aspek perdata dalam aspek publik, jadi kita harus hati-hati 

mencermatinya, baik hukum publik maupun hukum privat mempunyai 

asas dan prinsip yang berbeda jangan sampai aturan hukum perdata 

menggunakan prinsip hukum publik, karena merupakan pelanggaran 

terhadap ilmu hukum. 

Kalau di dalam hukum perdata, seseorang menjadi terikat untuk 

membayar hutang itu bisa karena kesepakatan atau karena hukum 

seseorang menjadi berhutang, tetapi kalau itu masuk ke ranah perdata 

apabila pihak yang merasa di rugikan itu merasa kasihan atau iba sehingga 

terjadi kesepakatan untuk melepaskan maka bisa saat itu juga 

terbebas.Tetapi kalau dilihat dalam prinsip hukum publik itu tidak bisa 

ada kesepakatan untuk membebaskan, atas kerancuan ini bagaimana 

memastikannya, seandainya hanya dimasukan ke dalam salah satu pasal 

UU TIPIKOR yang sebelum ada hukum publik. 
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 Pertanyaan Lola (ICW) 

Siapa yang bisa menilai soal kerugian negara tadi, karena dalam 

banyak kasus korupsi di Indonesia, khususnya Pasal yang harus 

membuktikan adanya kerugian negara itu proses penghitungannya 

memakan waktu yang cukup lama sehingga dalam jeda waktu yang cukup 

lama itu ada kemungkinan yang lebih besar  bahwa si tersangka atau 

terdakwa ini melarikan diri atau menghalangi proses hukum yang sedang 

berjalan hal ini perlu dipikirkan juga karena dalam diskusi, kebetulan ICW 

juga sedang melakukan riset yang serupa mengenai kerugian keuangan 

negara ini. Ada diskusi yang menarik soal siapakah yang sebenarnya 

berhak bisa mempunyai kewenangan menghitung kerugian negara apakah 

BPK, atau BPKP atau jangan-jangan akuntan yang sebenarnya punya 

spesifikasi khusus, punya kemampuan khusus untuk menghitung nilai 

kerugian, misalnya disektor kehutanan atau disektor minerba, jadi 

menurut saya itu saja yang perlu untuk diclear kan. 

 

Jawaban/Tanggapan Narasumber 

 Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Kepala BPHN) 

Saya merespon dengan positif atas apa yang disampaikan Pak Fickar, 

Pak Herman dan Mba Lola. Saya kira memang inilah yang harus kita 

perhatikan betul, bahwa menyusun, merumuskan suatu norma atau suatu 

rancangan undang-undang itu tidak instan, tidak seketika. Oleh karena itu 

kajian-kajian seperti yang disampaikan Pak Fickar mengenai terminologi 

ganti rugi, ranah perdata, kemudian Pak Herman juga yang tidak ingin 

mencampurkan ranah perdata dengan ranah publik, Saya kira justru inilah 

peran kita, terutama BPHN untuk memberikan kajian-kajian yang cukup 

memberikan jalan keluar bagi para perancang atas undang-undang, jangan 

seperti dulu-dulu kajian kemana, naskah akademik kemana kemudian 

RUU gak nyambung, Saya kira ini yang harus kita lakukan. Harapan saya 

kajian awal yang dilakukan oleh tim BPHN ini akan menjadi bahan utama 

dengan diskusi sekarang, masukan-masukan baik dari para narasumber 

serta Bapak/Ibu semua untuk nanti meningkatkan bahwa kajian ini 

ditindaklanjuti dengan Naskah Akademik dalam rangka menyusun tindak 
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lanjut pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi, termasuk juga 

dengan mekanisme nya, kalau tadi Pak Bambang mengusulkan perlu tidak 

jalan lain seperti tadi penggabungan atau acara sendiri pihak yang 

menderita kerugian menuntut secara perdata, perlu atau tidak diatur 

untuk menuntut sendiri, ini juga perlu untuk dicari jalan keluar. Yang 

penggabungan ini meskipun sudah ada pengaturannya tapi sangat jarang 

dimanfaatkan. Jadi kalau memang masih dimungkinkan diatur tersendiri 

mengenai ini tapi memerlukan kajian yang mendalam Saya kira Saya juga 

setuju, apalagi kalau tadi menuntut ganti rugi karena ranahnya perdata 

kemudian menunggu putusan pidananya selesai dulu, mungkin tidak akan 

sesuai lagi.  

Saya sebagai Kepala BPHN, sangat menyambut hasil ini dan nanti 

saya kira masukan-masukan dari narasumber dan Bapak/Ibu peserta yang 

hadir untuk lebih memperkaya hasil kajian ini dan harapan Saya mudah-

mudahan ini nanti dikembangkan lagi menjadi Naskah Akademik dalam 

rangka melengkapi pengaturan di UU TIPIKOR, tetapi Saya tidak 

mendorong ini menjadi undang-undang tersendiri, karena saya kira lebih 

baik ini diintegrasikan ke dalam UU TIPIKOR, dan saya kira perlu 

memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh Pak Fickar dan Pak 

Herman bagaimana kedua ranah ini bersinergi. 

 

 Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (Hakim Agung R.I.) 

Saya hanya tiga hal saja menanggapi, Saya pikir mengenai wilayah 

hukum pidana dan perdata itu tidak menjadi persoalan untuk konteks ini, 

karena, “denda” itu sebenarnya merupakan konteks keperdataan, “denda” 

masuk KUHP sejak dahulu kemudian sekarang ada uang pengganti, jadi 

seperti itu, jadi kalau ada persoalan baru, Saya pikir tidak, bahkan ada 

penggabungan dalam KUHP kita, ada Pasal penggabungan misalnya 

terhadap kerugian itu tidak yang immateriil  tetapi materiil, jadi yang 

nyata, dan dapat dihitung dengan jelas. 

Kemudian kalau kerugian negara, dalam konteks ini tidak ada 

persoalan kerugian negara karena yang dihitung bukan kerugian negara, 

kerugian negara itu ditemukan oleh penyidik dan penyelidik ketika akan 
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menuntut, hakim akan memutuskan sebagai perimbangan dalam 

perbuatan, jadi yang sering diperdebatkan adalah mengenai actus rius dan 

mensrea, dua kelompok saja, perbuatan yang dilakukan dan orang yang 

melakukan secara pasti siapa? Dan disinilah mungkin akan terjadi bahwa 

kerugian biasanya diminta BPK untuk menghitung kerugian negara, tidak 

dalam konteks penggantian, tidak ada kaitan antara kerugian negara 

dengan penggantian yang diharapkan ini, yang diharapkan sebagai bentuk 

kompensasi tadi, kompensasi adalah kerugian orang itu, kerugian dari 

korban, tidak berkaitan dengan kerugian negara. 

Kemudian kalau mengenai mekanismenya melalui mana akan 

tergantung kepada korban, jika terkait dengan HAM Berat tentunya 

Komnas HAM yang mempunyai kewajiban untuk memperhitungkan 

kerugian-kerugian yang timbul, jadi bagi saya tergantung wilayah mana 

kerugian ini timbul. 

Kenapa saya tadi menyinggung negara itu sebenarnya bertanggung 

jawab, paling tidak negara itu tidak mampu menjaga masyarakat yang 

menjadi korban karena hal tadi, tidak hanya mengangkat pejabat saja tapi 

dianggap mampu untuk menjaga tidak terjadinya masalaha seperti itu, 

sehingga perekonomian dan keuangan negara tidak satu-satunya yang 

menjadikan negara sebagai korban, tetapi negara bisa ikut bertanggung 

jawab. 

 

 Dr. Bambang Widjajanto, S.H., LL.M. (Wakil Ketua KPK) 

Pertama kita sepakati dulu, kalau berbicara tindak pidana korupsi, 

dampak kerugian yang ditimbulkannya itu apa hanya negara atau privat 

juga boleh, boleh gak sih orang itu menjadi korban dari suatu tindak 

pidana korupsi, itu kita sepakati dulu, kalau melihat perkembangan 

pemikiran yang terjadi sekarang ini terutama di pembukaan UNCAC itu 

konsepnya ekstensif, bukan hanya kerugian negara. Kalau bukan hanya 

kerugian negara maka ada juga kerugian privat masuk disitu, saya mau 

mengasih contoh yang sederhana, kalau ada jembatan layang dibikin tol, 

kalau jembatan yang dibikin markup sehingga quality jembatannya itu 

rendah setelah itu jembatan itu rusak kemudian menimpa mobil-mobil 
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yang ada disitu, pihak ketiga itu bisa menuntut atau tidak? Atau kasus 

yang kongkrit itu kasus kutai kartanegara, jembatan yang lifetime nya 50 

tahun terus ambruk dalam waktu 10 tahun, jika dihitung potensi growth 

nya, itu bagaimana? Kita perlu sepakat disitu dahulu, tetapi memang asas-

asas ada yang dilanggar, ini juga menjadi penting. 

Saya melihat juga perkembangannya, ada dua atau tiga 

perkembangan yang menarik, sekarang kalau ngomong soal sistem antara 

common law dan civil law, sekarang tidak ada perbedaan lagi dan mulai 

menyatu kedua sistem itu. Kalau di common law kan lebih banyak 

pengaturan yang dasarnya individual rights, tapi kalau civil law hukum 

publiknya lebih kuat, nah kita ini kan berangkat dari civil law tapi kita 

telah mengalami proses kontekstualisasi menjadi common law  dan 

sekarang menjadi tidak jelas lagi dan hukum di Indonesia menjadi gado-

gado. Ibu dan Bapak ketika membaca revisi KUHP, kodifikasinya, semua 

ketentuan di luar yang berkaitan dengan perbankan dan perekonomian itu 

dimasukan ke dalam kodifikasi semua, tetapi ketika ngomongin mengenai 

bank, pajak tidak masuk dalam kodifikasi tetapi jika itu masalah Tipikor, 

TPPU, Narkotika itu masuk dalam kodifikasi. Kemudian ada juga asasnya 

yang jika di aturan kita kan retributive banget, tetapi kalau disitu 

restorative banget, kalau sudah mengembalikan keuangan negara sudah 

selesai, nah ini kita mau pakai yang mana asasnya? Saya setuju restoratif 

kalau wilayahnya di bawah sepuluh juta, karena biaya untuk proses itu 

juga mahal. UU Tipikor yang dipergunakan untuk penjahat-penjahat besar 

malah sekarang hanya menjaring burung-burung pipit, kalau di Pasal 11 

UU KPK kan jelas minimal 1 M, oleh Penyelenggara Negara, Penegak 

Hukum atau pihak lain yang terkait, kualifikasi itu jelas, tetapi diluar itu 

disapu bersih sampai pada ngeluh hakim-hakim Tipikor. Coba kita cari 

bagaimana mengatasi ini, ini usulan, kami pernah membahas beberapa 

kasus, sudah mulai masuk beberapa teman-teman dari civil society mau 

menggabungkan tuntutan seperti apa yang tadi saya sebut tuntutan 

masyarakat masuk ke dalam tuntutan kejaksaan, di KPK diskusinya 

panjang, sama seperti UU No. 8 Tahun 2010 itu pertama kali dicoba tahun 

2012, jadi prosesnya tidak mudah dan perlu waktu, Saya usulannya begini 
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kalau saja, ini adanya di Jaksa KPK, kalau ada yang mengajukan kerugian 

dari apa yang dirumuskan, itu harusnya ada tempat, bagi Jaksa KPK untuk 

mendiskusikan itu jadi dia bertindak untuk dan atas nama korban itu, 

kalau bisa begitu selesai itu pak, jadi bukan privat lagi, dia dari privat 

usulan-usulannya coba di ranah publiknya oleh pejabat publik, tapi kalau 

bapak mengusulkan itu berarti menambah pekerjaan KPK, karena Jaksa 

KPK jumlah nya sedikit, kalau dealnya KPK boleh mempunyai Jaksa KPK 

Saya setuju, karena sudah jumlahnya sedikit, membangun kompetensi nya 

sama dengan jumlah orangnya, jangan dikasih beban banyak tetapi kita 

tidak dikasih pemenuhan beban infrastruktur, itu berat, kami mau 

mengambil tanggung jawab itu, Cuma berdayakan Kami, jangan 

perdayakan kami, kalau itu deal kami siap.  

 Begitupun mengenai siapa yang mempunyai kewenangan untuk 

menghitung, sekarang ini BPK ingin menjadi lembaga satu-satunya yang 

mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara, menurut 

saya agak bahaya, karena apa, kalau itu ada tools nya kami di KPK bisa 

hitung sendiri, Cuma jika agak complicated, memerlukan resources dan 

waktu yang lebih lama kita akan membagi tugas itu, dan kami biasanya 

membagi itu bisa ke BPK atau BPKP, Kami sudah mengundang akuntan 

publik, jawaban mereka teknis, Siapa yang mau membayar? Public 

accounting kita undang, apakah anda punya konsep CSR, tetapi mahal 

untuk bayar accounting itu, jadi kita harus ide yang executable bukan ide 

yang mengawang-awang, jangan sampai seperti kasus Telkom nilai 

kepailitannya Cuma 5 m tetapi biaya kepailitannya 100 M, jangan sampai 

kerugian negara Cuma 10 M tetapi biaya penghitungan kerugian negara 

nya lebih dari 10 M, terus juga yang penting dilakukan metode 

menghitung, kasus hambalang itu menarik menjadi contoh karena itu ada 

beberapa metode cara menghitung kalau metodenya adalah total lost yang 

dipakai maka seluruh biaya yang keluar atau dikeluarkan negara itu 

dihitung sebagai kerugian negara, sekarang kasus hambalang sebagian 

sudah menjadi bangunan, bangunan yang ada itu mau dihitung sebagai 

total lost atau tidak, de facto uang sudah keluar untuk membangun 

bangunan itu, tetapi kita masih cek lagi kondisi bangunan itu, salah satu 
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yang menarik di dalam pertarungan kasus hambalang adalah metode 

penghitungan kerugian negaranya. 

Tambahan statement dari Hakim Tipikor/Bpk.Afiantara 

Sebaiknya mengenai tuntutan kompensasi atau restitusi korban ini 

sebaiknya tidak digunakan pasal KUHAP karena pasal KUHAP itu menurut 

saya sudah mencakup di Pasal 18 butir B, jadi pengembalian uang, kami 

disini yang dituntut adalah yang nyata atau yang riil dan tidak bisa 

luas/melebar, yang kedua, itu bisa menjadi benalu dalam perkara 

pokoknya karena di dalam perkara pidana, khususnya tipikor ini kan 

saksinya banyak, kita terus terang saja memeriksa perkara tipikor ini 

dikejar-kejar waktu, seminggu dua kali, kalau tengah malam itu sudah 

biasa, jadi begini, karena hukum acaranya berbeda pidana dan perdata, 

mengenai tuntutan ganti kerugian itu memakai hukum acara perdata itu 

menghabiskan waktu yang lebih panjang dari pidana pokoknya, jadi 

usulnya dipisah, kalau masalah mengadili itu tipikornya saja kemudian 

masalah tuntutan kompensasi dan restitusi itu diatur lain dengan acara 

khusus. 

 

 bp
hn




