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RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN

Nediyanto Ramadhan

Abstract

Restorative Justice in the protection of victims of crime (victim),
Victims of crime will not be able to maximally protect themselves,
therefore there should be a concern and the state's role in creating
the protection of victims of crime through their fittings (police,
prosecutors and judges) particularly the Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK). Efforts to protect victims of crime are not
solely the advanced aspects of imprisonment for the perpetrators,
but the attention of law enforcement officials should be more
emphasis on aspects of restoration and attention to the rights of
crime victims themselves in an effort to realize the protection of
victims of crime as provided in Republic on law Act No. 13 of 2006
on the Protection of Witnesses and Victims.
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I. PENDAHULUAN

Seiring kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK) serta perkembangan masyarakat dewasa ini tentu akan

membawa dampak positif dan negatif ditengah-tengah

masyarakat, dampak positif akan berpengaruh pada

perkembangan dan kemajuan dalam segala bidang, ekonomi,

sosial budaya, politik dan hukum, kemajuan dan perkembangan
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tersebut selalu dinantikan oleh masyarakat kita, misalnya

tersedia begitu banyaknya lapangan kerja yang akan menyerap

dan menampung tenaga kerja sesuai dengan potensi yang

dimiliki para pencari kerja.  Namun, disisi lain perkembangan

kemajuan IPTEK akan membawa dampak negatif yang luar

biasa tentu akan mengganggu sendi-sendi kehidupan

masyarakat itu sendiri, kejahatan menjadi meningkat ataupun

bentuk-bentuk kejahatan baru yang membutuhkan payung

hukum atau sebagai dasar bagi alat kelengkapan negara (polisi,

jaksa dan hakim) melakukan tugas dan fungsinya menegakkan

hukum yang telah dilanggar tersebut, kendatipun hakim

mempunyai dua fungsi yaitu menemukan hukum dan

menciptakan hukum (rechpinding dan rechtpindri) dalam

memeriksa dan mengadili perkara pidana, akan tetapi hakim

juga terikat dengan prinsip atau asas legalitas: “tiada suatu

perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan peraturan

perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan dilakukan”,

dengan kata lain harus ada aturan UU-nya terlebih dahulu baru

perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan
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pidana sebagaimana diatur dalam UU Pidana (baik itu UU Pidana

di luar KUHP maupun di dalam KUHP).

Banyaknya perumusan perbuatan pidana yang berada di

luar KUHP (UU pidana lainnya atau ketentuan pidana khusus)

membuktikan bahwa perkembangan suatu kejahatan cenderung

meningkat, kecenderungan ada kejahatan-kejahatan baru atau

setidak-tidaknya ada aturan pidana baru yang lahir karena

aturan lama tidak mengatur atau memang belum diatur,

sehingga perlu adanya kriminalisasi dengan tujuan memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang

merugikan baik secara individu maupun kelompok masyarakat

tertentu yang menjadi korban kejahatan, karena tidak dapat

dipungkiri bahwa semakin banyak korban kejahatan maka akan

semakin tinggi pula angka kejahatan itu sendiri.

Para korban suatu tindak pidana (korban kejahatan)

merupakan pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku,

kerugian tersebut da[at mencakup kerugian materiil maupun

moril, karena perbuatan pelaku mempunyai dampak yang sangat

besar bagi korban, misalnya; kasus perkosaan, KDRT (Kekerasan

Dalam Rumah Tangga) dan lain sebagainya.   Ini merupakan
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salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang terjadi, sudah

dapat kita bayangkan begitu menderitanya korban baik secara

psikis maupun fisik sebagai akibat perbuatan pelaku, penderitaan

yang dialami korban mungkin sangat sulit untuk diperbaiki

seperti sebelum terjadinya kejahatan itu sendiri, hal inilah

seharusnya menjadi perhatian penting bagi negara dalam

memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, begitu

pentingnya peran negara dalam upaya memberikan perlindungan

terhadap korban kejahatan yang selama ini terabaikan, dalam

proses peradilan pidana selama ini terlalu banyak perhatian

pemerintah terhadap pelaku kejahatan, hak-hak pelaku

kejahatan selalu dikedepankan, sementara hak-hak korban

kejahatan menjadi tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum

atas perlindungan dirinya, keluarga maupun harta benda.

Saat ini sudah ada ketentuan UU yang mengatur

bagaimana memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau

korban dalam suatu tindak pidana yaitu UU RI No. 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kehadiran UU

tersebut diharapkan mampu menjawab atau memberikan jalan

keluar permasalahan terabaikannya hak-hak korban suatu tindak
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pidana, UU memberikan keleluasaan bagi saksi dan atau korban

untuk menggunakan haknya mendapatkan perlindungan khusus

dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan

adalah Bagaimanakah peran negara dalam Restorative Justice

dalam upaya perlindungan korban kejahatan?

III. PEMBAHASAN

Negara mempunyai kewenangan dan berhak untuk

mengatur dan memberikan perlindungan terhadap setiap warga

negara yang menjadi korban suatu tindak pidana, sehingga

peran negara yang sangat besar harus mampu memberikan rasa

aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat, adanya

perlindungan hukum yang optimal diberikan kepada setiap

korban kejahatan yang benar-benar membutuhkan perhatian

dari negara melalui alat kelengkapannya (polisi, jaksa dan

hakim) dalam upaya penerapan hukum secara benar dan
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berkeadilan, sehingga dituntut peran negara dalam perlindungan

dan perlakuan terhadap korban kejahatan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah

negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain

adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan

hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-

undang dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perlakuan Terhadap Korban

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem peradilan

pidana yang dilindungi itu adalah pelaku kejahatannya, hak-hak

pelaku kejahatan dan lain sebagainya, dalam UU RI No. 8 Tahun

1981 tidak ada mekanisme yang tegas dan jelas mengatur

bagaimana upaya aparat penegak hukum kita (jaksa, polisi,

hakim dan advokat) melindungi korban kejahatan, bagaimana

upaya memulihkan keseimbangan bagi korban kejahatan.

Kendatipun Pemerintah RI telah banyak melakukan ratifikasi

konvensi internasional yang memberikan pengaruh terhadap
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sistem pembangunan hukum nasional, namun terlalu banyak

instrument Hak Asasi Manusia lebih banyak perhatiannya

terhadap pelaku kejahatan, sedangkan terhadap korban

kejahatan seolah-olah dilupakan dan kurang mendapatkan

perhatian, baru sejak Tahun 1985 melalui Declaration of Basic

Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse Power, maka

perhatian PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) mulai menunjukkan

perhatiannya dalam upaya memperoleh keadilan, hak untuk

memperoleh  kompensasi, restitusi, serta bantuan-bantuan lain

harus diatur dalam UU Nasional kita.  Kompensasi bahkan

berlaku juga terhadap keluarga korban kejahatan, khususnya

yang hidup bergantung penuh pada korban kejahatan yang mati

atau cacat, termasuk victim of abuse of power, yaitu orang-

orang yang menderita:

- Secara individual maupun kolektif telah menderita

kerugian;

- Kerugian fisik atau mental;

- Emosional;

- Ekonomi; atau
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- Gangguan substansial terhadap hak-haknya yang

fundamental atau omisi yang melanggar hukum pidana

di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan

kekuasaan (Siswanto Sunarso: 2012, hlm 74-75).

Keseriusan Pemerintah RI dalam upaya melindungi korban

kejahatan adalah dengan diundangkannya UU RI No. 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan

korban kejahatan sebenarnya sangat luas juga meliputi masalah

ganti rugi, dalam perkara pidana masalah ganti rugi merupakan

masalah yg cukup hangat, menurut Sudarto ada 6 permasalahan

ganti rugi dalam perkara pidana, yaitu :

- Penegakan hukum dan ganti rugi;

- Ganti rugi dalam hukum positif;

- Ganti Rugi dalam Dua Konsep RUU KUHP dan RUU

KUHAP;

- Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang dirugikan);

- Pihak Pembayar Ganti Rugi

- Penggabungan perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam

Perkara Pidana. (Siswanto Sunarso: 2012, hlm 81-83).
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Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa korban kejehatan

tidak akan mampu secara maksimal melindungi dirinya, oleh

karena itu perhatian negara dalam upaya memberikan

perlindungan dan perhatian terhadap korban kejahatan sangat

diperlukan, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukan

merupakan satu-satunya jalan keluar dalam upaya

menyelesaikan permasalahan, pemidanaan seharusnya menjadi

alternatif terakhir setelah hak-hak korban diperhatikan atau

dipenuhi. disinilah dituntut peran negara melalui alat

kelengkapan negara (polisi, jaksa dan hakim) dalam upaya

memberikan perlakuan dan perlindungan terhadap korban

kejahatan, sehingga hak-hak korban tidak terabaikan.

Miscariage of Justice

Tujuan hukum Pada hakekatnya adalah untuk menyatakan

sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga untuk

menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya

adilnya hukum itu, untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum

juga kemanfaatan hukum itu sendiri.
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Penegakan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan

etika aparat penegak hukum itu sendiri, merupakan sesuatu yg

berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam Sistem

Peradilan Pidana. Menurut Muladi bahwa penegakan hukum

pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, didasarkan 4

alasan yaitu :

1. Sistem Peradilan Pidana (SPP) secara khas melibatkan

penggunaan paksaan atau kekerasan (coercion),

dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk

menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power);

2. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum

pidana merupakan pegawai pemerintah (public servant)

yg memiliki kewajiban khusus terhadap publik yg

dilayani;

3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat

guna membantu memecahkan dilema etis yg dihadapi

seseorang di dalam kehidupan profesionalnya

(enlightened moral judgment); (Sudarto, 2007, hlm 179-

191)
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4. Dalam kehidupan profesi srg dikatakan bhw a set of

ethical requirements are as part of its meaning.

Selanjutnya menurut Muladi, kegagalan penegakan

keadilan disebabkan oleh :

1. Perlakuan yang tidak adil;

2. Peraturan hukum yang tidak adil;

3. Tidak adanya pembenaran faktual dalam penerapan

pidana;

4. Perlakuan yang merugikan dan tidak proporsional;

5. Hak-hak orang lain (baik korban aktual maupun

potensial tidak dilindungi secara epektif dan

proporsional).

5. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang

tidak kondusif. (Sudarto, 2007, hlm 179-191).

Perlakuan yang tidak adil terhadap korban kejahatan akan

mempunyai dampak negatif dalam upaya penegakan hukum dan

memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan itu sendiri,

bagaimana perlindungan bisa dilakukan jika penerapan

hukumnya jauh dari unsur-unsur keadilan, diskriminatif dan tidak
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mengedepankan kepentingan korban selaku pihak yang

dirugikan, hak-hak korban harus diperhatikan, artinya aparatur

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) mempunyai

peran sangat penting dalam sistem peradilan pidana untuk

mewujudkan Integrated Criminal Justice System sehingga

diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang baik

terhadap korban kejahatan sebagaimana diamanatkan oleh UU

RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa korban kejahatan tidak akan mampu

melindungi dirinya sendiri secara maksimal tanpa peran negara

melalui alat kelengkapannya (polisi, jaksa dan hakim) terutama

LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), perlindungan

hukum terhadap korban kejahatan sebaiknya mengutamakan

kepentingan-kepentingan atau hak korban melalui restorative

justice, perhatian terhadap korban kejahatan tidak hanya

mengedepankan pidana badan (penjara) saja bagi pelakunya,

sanksi pidana sebaiknya dijadikan sebagai alternatif terakhir
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(sanksi tambahan), sehingga perlindungan korban kejahatan

yang berkeadilan dapat terwujud sesuai dengan UU RI No. 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
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