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Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi1 

Oleh: Angkasa2 

A. Pengantar 

    Tulisan ini berusaha mengkaji tentang restitusi bagi korban tindak pidana korupsi 

dalam perspektif viktimologi. Restitusi dalam kajian viktiologi diartikan sebagai pemberian 

ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya.3 Perpektif 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.4 

 
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 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.  

1 Makalah disampaikan pada kegiatan Continuing Legal Education di Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 September 2013 di Aula BPHN Jl. 
Mayjen Sutoyo 10 Ciliitan Jakarta Timur 

2  Dosen pada Fakuktas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto 
3  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. 

4  Zvonimir-Paul Separovic, 1985.  Victimology Studies of Victims, Publishers “Zagreb” Samobor-Novaki by 
Pravni Fakultet, Zagreb, page. 24. 
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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.5 

   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; 

3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk: 
Perilaku yang jahat dan tercela atau kebejatan moral; Penyuapan dan bentuk-
bentuk ketidak jujuran;6 

 
 Menilik atas makna yang terkandung dari pengertian korupsi secara umum atau 

sosilogis 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.7   

5 IGM Nurdjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan 
Melawan Mafia Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 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 

     
6  Ibid, hlm. 14-15. 
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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-Udang 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-Udang 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...”8 

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.9 

7  Dalam peraturan perundang-undang di Indonesia  tidak ada batasan yang memberikan pengertian secara spesifik 
tentang korupsi. 

8  Shvoong, Loc.Cit. 
9   Joanna Shapland, 1986, Victim Assistance and the Criminal Justice System: The Victim’s Perspective, dalam 

From Crime Policy To Victim  Policy, editor Ezzat A. Fattah. The Macmillan Press Ltd. London.,  Hal. 218. 
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              Setiap kejahatan atau tindak pidana selalu menimbulkan korban, dan akibat yang 

ditimbulkan bermacam-macam sesuai dengan jenis atau bentuk tindak pidananya.10 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 pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. 11  Namun 

demikian setidaknya terdapat dua unsur yang melekat pada korban yakni penderitaan dan 

ketidak adilan.12  

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.13  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 proyek 

ketika terdapat mark up anggaran dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakai, 

10  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, 1985, Victim In The Criminal Justice 
System, A.E. Bottonms (ed.) Gower Publishing  Company Limited, England. Hal.  97.) 

11  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 anatara lain,  pencandu narkoba, bunuh diri, aborsi, judi. 

12  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, 
1976. Victim-Producing Civilizations and  Situations, dalam  Victim and Society Part I (Conceptual Issues) Emilio 
C. Viano (ed.). Visage.Inc./Washington.D.C. Hal. 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.  

13  Dalam perspektif viktimolgi maka berdasarkan klasifikasi korban dapat dikatagorikan sebagai korban kolektif 
artinya masyarakat secara bersama dalam jumlah yang banyak telah menjadi korban.  
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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.14 

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.15 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 bagaiman sistem hukum itu memberikan 
pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur; 

14  Indikator terjadinya tindak pidana korupsi dapat ditengarai adanya 4 tindakan meliputi mark-up, tidak sesuai 
dengan pagu, kegiatan fiktif dan tidak sesuai dengan prosedur. 

15  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, 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek 
Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4 – 5) 
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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.16 

 
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.17 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.18 

Dalam pengamatan saya pun terekam bahwa terjadinya praktik korupsi19 terjadi 

hampir di semua level stratifikasi dan semua komunitas maupun profesi 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 dilakukan atau melakukan melebihi dari kewajibannya.20 

  Dalam perspektif viktimologi terjadinya korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor 

pelaku, namun korban juga turut menjadi pihak yang berperan atau berpatisipasi dalam 

16  Lawrence M Friedman, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warasih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah 
Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 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. 

17  IGM Nurdjana, Op.Cit, hlm. 31. 
18  Abu Fida’Abdur Rafi, 2006, Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), Republika, 

Jakarta, hlm. xii-xv, sebagaimana dikutip oleh Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45-47. 

19  Praktik korupsi di sini diartiakan korupsi secara yuridis don sosiologis. 
20  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. 
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terjadinya tindak pidana atau disebut dengan victim precitipation.21 Kasus penyelesaian damai 

pada pelangaran lalu-lintas, kasus penyelesaian pajak, maupun kasus-kasus perizinan lainnya. 

 
D. Restitusi bagai 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.22 Berdasarkan hal tersebut, maka 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 (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 

21  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 Amir sebagai 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. 1998, Victimology,  second 
edition, Anderson Publishing co. Amerika. Hal.10-11.) 

22   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), 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. 
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kebijakan yang dapat mengurangi pnderitaa korban. Dalam perspektif viktimologi kebijakan 

dimaksud dapat berupa restitusi dan/atau kompensasi.23  

Namun demikian perlu ditegaskan bahwa  restitusi dan kompensasi merupakan 

suatu istilah yang sering dipakai secara bergantian, yang  sebenarnya menggambarkan dua 

titik pandang yang berbeda24. 

   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, morel, 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 factual 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, 

23 Oleh Karmen dikatakan “Restitution and compensation are alternative methods af repaying losses” (Andrew 
Karmen, 1984, Crime Victim An Introduction to Victimology, Books/Cole Publishing Company Monterey, 
California). Hal. 176). 

24  Stephen Schafer, 1968, The Victim and his Criminal a Study in Functional Responsibility. Published by 
Random House Inc., in New York and simultaneously in Toronto, Canada, by Random House of Canada Limited. 
Hal. 112. 
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pembangunan kembali infrastruktur, penggantian fasilitas umum dan penggantian biaya 

relokasi, apabila kerugian yang ditimbulkan mengakibatkan terlepasnya suatu masyarakat”.25 

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).26 Hal ini mendasarkan bahwa korban tindak pidana korupsi lebih 

beraspek pada korban kolektif yakni kelompok masyarakat luas,27 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. 

 
 
 
 
 

25  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 

 
26 Galaway, 1981, “The Use of Restitution”, In B Galaway and J. Hudson (eds.), Perspectives on Crime Victims. 

St. Louis, MO: Mosby. 
27 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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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;  

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 restitusi bagi pelaku tindak pidana korupsi. 

Bentuk retitusi yang tepat adalah  monetary-community restitution dan/atau  servive-

community restitution. 
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