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 Di Indonesia pengaturan perlindungan hukum korban melalui hukum pidana 
formil bisa dilihat antara lain dalam: KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban serta beberapa undang-undang pidana lain, seperti Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.  
  Pengaturan perlindungan hukum korban akan terlihat dalam ketentuan hukum 
pidana formil KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta beberapa 
undang-undang pidana lain, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
peruntukkannya secara tegas ditujukan kepada korban dan memberikan perlindungan 
hukum terhadap dampak-dampak merugikan yang di akibatkan suatu tindak pidana atau 
proses peradilan.  
  Perlindungan hukum korban dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan 
Saksi dan Korban serta beberapa undang-undang pidana lain, seperti Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dirumuskan berupa hak-hak tertentu. KUHAP memberikan perlindungan 
hukum kepada korban berupa hak mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian 
penyidikan atau penuntutan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan hak menuntut 
ganti kerugian akibat suatu tindak pidana. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan 
Saksi dan Korban yang merupakan lex specialist atau undang-undang khusus tentang 
saksi dan korban memberikan lima hak hukum yang dapat digunakan untuk perlindungan 
hukum kepada korban. Pertama: hak mendapatkan fasilitas penunjang keamanan dan 
bantuan hukum. Kedua: hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko – sosial. 
Ketiga: hak mengajukan kompensasi dan restitusi. Keempat: hak memberikan kesaksian 
secara in – absentia. Kelima: hak tidak dapat dituntut di hadapan hukum. Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan perlindungan hukum 
kepada korban berupa hak memperoleh kompensasi dan hak memperoleh restitusi. 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan perlindungan 
hukum kepada korban (Negara) berupa ketentuan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa, 
pembalikan beban pembuktian yang terdiri atas pembalikan beban pembuktian gratifikasi 
yang diduga suap serta pembalikan beban pembuktian harta benda yang belum 
didakwakan, dan gugatan perdata kerugian keuangan negara juga gugatan perdata harta 
benda terpidana yang belum dikenakan perampasan untuk negara.  
  Pengaturan perlindungan hukum korban melalui hukum pidana formil dalam 
KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta beberapa undang-
undang pidana lain, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berupa hak-hak 
tertentu yang diberikan kepada korban.  
  Perbedaan antara perlindungan hukum korban dalam KUHAP dan Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan perlindungan hukum korban dalam 
undang-undang pidana lain, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada 
ruang lingkup perlindungan hukumnya. Jika KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan 
Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum untuk korban secara umum atau 
diberikan kepada korban dari tindak pidana jenis apapun, undang-undang pidana lain, 
seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan perlindungan hukumnya hanya 
terbatas kepada korban dari tindak pidana yang dikriminalisasi undang-undang tersebut 
saja.  
 Dalam undang-undang tersebut (kecuali Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban), yakni KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan perlindungan hukum 
korban masih sedikit  
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 dan tidak proporsional bila dibandingkan dengan perlindungan hukum tersangka, 
terdakwa, dan terpidana. Penilaian ini didasari oleh hasil perbandingan persentasi antara 
ketentuan perlindungan hukum korban dengan ketentuan perlindungan hukum tersangka, 
terdakwa, dan terpidana yang penulis lakukan terhadap ketiga undang-undang tersebut.  
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