
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIMOLOGI 

iktimologi merupakan suatu 

pengetahuan ilmiah/studi yang 

mempelajari suatu viktimalisasi 

(criminal) sebagai suatu permasalahan manusia 

yang merupakan suatu kenyataan sosial. 

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris 

Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu 

“Victima” yang berarti korban dan “logos” yang 

berarti studi/ilmu pengetahuan.  

Pengertian viktimologi mengalami tiga 

fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi 

hanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini 

dikatakan sebagai penal or special victimology. 

Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya 

mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi 

meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut 

sebagai general victimology. 

Fase ketiga, viktimologi sudah 

berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji 

permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan 

dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini 

dikatakan sebagai new victimology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viktimologi memberikan pengertian yang 

lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil 

perbuatan manusia yang menimbulkan 

penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya 

adalah untuk memberikan penjelasan mengenai 

peran yang sesungguhnya para korban dan 

hubungan mereka dengan para korban serta 

memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa 

setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya 

yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, 

pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. 

V  
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Pada saat berbicara tentang korban 

kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan 

dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat 

diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan 

korban, seperti faktor penyebab munculnya 

kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi 

korban, upaya mengurangi terjadinya korban 

kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. 

Jadi, dapat diambil kesimpulan, bahwa 

korban dalam kajian viktimologi termasuk 

didalamnya antara lain korban akibat kejahatan 

yang bisa dihukum (victim of crime), korban 

kecelakaan, korban bencana alam, korban 

kesewenang-wenangan penguasa atau korban 

atas pelanggarana hak asasi manusia maupun 

korban penyalahgunaan kekuasaan dibidang 

ekonomi. 

      Lalu jika dilihat dari sisi normative atau 

undang-undang, maka pengeritian korban dapat 

kita temukan dibeberapa Undang-Undang antara 

lain: 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 

            “Seseorang yang mengalami penderitaan 

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana” 

PP No 3 Tahun 2002 tentang 

Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap 

Korban Pelanggaran HAM yang Berat 

            “Orang perseorangan/kelompok orang 

yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, 

maupun emosional, kerugian ekonomi, atau 

mengalami pengabaian, pengurangan atau 

perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat 

pelanggaran HAM yang berat, termasuk korban 

adalah ahli warisnya.” 

Jadi, Victimologi adalah orang telah 

mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan 

mental, kerugian harta benda atau 

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 

pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana dan lainnya. 

Sebagai contoh Kasus tabrak lari, kasus 

tabrak lari yang merupakan varian dari kasus 

kecelakaan lalu lintas, yang berarti dimana  

adanya kecelakaan yang menimbulkan korban 

dan pelaku melarikan diri, kasus tabrak lari di 

Indonesia mungkin sangat banyak terjadi namun 

kurangnya ekspose dari media membuat seakan 

kasus ini tenggelam diantara kasus-kasus 

yang sexy lainnya misalnya korupsi 

Viktimologi erat kaitannya dengan 

hukum pidana, karena bisa dibilang roots dari 

viktimologi ialah hukum pidana, meskipun 

dalam viktimologi pada perkembangannya 

korban yang dibicarakan bukan hanya korban 

akibat tindak pidana namun bisa korban karena 

penyalahgunaan kekuasaan. 

Kasus tabrak lari masih banyak terjadi di 

Indonesia. Setelah menabrak kendaraan lain atau 

pejalan kaki, penabrak langsung melarikan diri. 

Beberapa beralasan takut dihakimi massa.  

Daripada melakukan tindakan tak 

manusiawi, penabrak sebaiknya 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika 

lari, hukuman yang diterima malah bisa lebih 

berat.  
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Korlantas Polri menyebut aturan ini 

tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Dalam pasal 231 ayat 1, pengendara kendaraan 

bermotor yang terlibat kecelakaan wajib 

menghentikan kendaraan yang dikemudikan, lalu 

memberikan pertolongan kepada korban. 

Penabrak juga harus melaporkan 

kecelakaan kepada kepolisian terdekat dan 

memberikan keterangan yang terkait dengan 

kejadian kecelakaan. 

Korlantas Polri menyebut penabrak yang 

memilih melarikan diri usai penabrakan malah 

bisa ditetapkan sebagai tersangka. 

“Jika pengendara tersebut tidak 

bertanggung jawab, meninggalkan TKP, status 

bisa berubah menjadi tersangka kasus tabrak 

lari,”  

Polri menyebut sanksi yang diterima 

pelaku bisa lebih berat. Menurut pasal 312 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku tabrak 

lari bisa dijerat pidana paling lama tiga tahun 

atau denda maksimal Rp75 juta. 

 

Tetap Patuhi Protokol 

Kesehatan 

 

Dengan cara: 

 

Memakai Masker 

Menjaga Jarak 

Mencuci Tangan 

 

Demi Mencegah Penyebaran 

Virus Corona 
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MENGENAL KEADILAN RESTORATIF 

( Tak Semua Perkara Pidana Berujung Bui ) 

alam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (“UU SPPA”) terdapat 

pengertian serta penjelasan keadilan 

restoratif, yang berbunyi: 

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian 

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 

yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 

bukan pembalasan.”  Di dalam penjelasan umum 

UU SPPA juga dijelaskan bahwa: 

Keadilan Restoratif merupakan suatu 

proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat 

dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 

mengatasi masalah serta menciptakan suatu  

 

                                                              

                                                                 

kewajiban untuk membuat segala sesuatunya 

menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, 

Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi 

untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 

menenteramkan hati yang tidak berdasarkan 

pembalasan.  

Proses peradilan perkara Anak sejak 

ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya 

wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang          

memahami masalah Anak. Namun, sebelum 

masuk proses peradilan, para penegak hukum, 

keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan  

proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, 

yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan 

Keadilan Restoratif.” 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, 

keadilan restoratif adalah pendekatan yang 

digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu 

penyelesaian perkara pidana anak dengan cara 

musyawarah yang melibatkan Anak dan orang 

tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya,   

                                                              

 

                                                            

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja 

Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini 

hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun 

dan bukan merupakan pengulangan tindak 

pidana (Pasal 7 UU SPPA). 

Prinsip keadilan restoratif: 

Prinsip keadilan restoratif tidak bisa 

dimaknai sebagai metode penghentian perkara 

secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan 

rasa keadilan yang melibatkan korban, pelaku, 

masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik 

sebagai mediator. 

Penyelesaian perkara salah satunya 

dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian 

dan pencabutan hak menuntut yang perlu 

dimintakan penetapan hakim melalui jaksa 

penuntut umum untuk menggugurkan 

kewenangan menuntut. 

Syarat materil: 

D  
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1. Tidak menimbulkan keresahan atau tidak 

ada penolakan masyarakat 

2. Tidak berdampak konflik social 

3. Ada pernyataan dari semua pihak untuk 

tidak keberatan dan melepaskan hak 

menuntut 

4. Prinsip pembatas: 

a. Pada pelaku: 

 Tingkat kesalahan pelaku relative 

tidak berat 

 Pelaku bukan residivis 

b. Pada tindak pidana dalam proses: 

 Penyelidikan 

 Penyidikan sebelum surat 

pemberitahuan dimulainya 

penyidikan dikirim kepenuntut umum 

Syarat formil: 

1. Surat permohonan perdamaian pelapor 

dan terlapor 

2. Surat pernyataan perdamaian dan 

penyelesaian perselisihan diketahuioleh 

atasan penyidik 

3. Berita acara pemeriksaan tambahan 

setelah perkara diselesaikan melalui 

keadilan restorative 

4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang 

menyetujui penyelesaian keadilan 

restorative 

Mekanisme: 

1. Setelah permohonan perdamaian 

diajukan, syarat formil terpenuhi dan 

atasan penyidik menyetujui, dilakukan 

penandatanganan pernyataan perdamaian 

2. Pelaksanaan konfrensi yang 

menghasilkan perjanjian kesepakatan 

3. Pelaksanaan gelar perkara khusus untuk 

tujuan penghentian perkara dan 

menyusun kelengkapan administrasi, 

dokumen, dan laporan hasil gelar perkara 

4. Penerbitan surat perintah penghentian 

penyelidikan/penyidikan dan surat 

ketetapan penghentian 

penyelidikan/penyidikan dengan alasan 

keadilan restorative 

5. Pencatatan pada buku register baru B-19 

sebagai perkara keadilan restortif 

dihitung sebagai penyelesaian perkara. 

Sebagai contohnya yaitu kasus AY, siswi 

SMP korban perisakan oleh sekelompok siswi 

SMA. para pelaku seolah tidak menyesal atas 

perbuatan yang mereka lakukan.   Semua itu 

membuat kita perlu bersama-sama memikirkan 

cara penanganan yang paling tepat agar peristiwa 

serupa tidak berulang, agar korban dapat 

mengakses keadilan dan pemulihan, serta para 

pelaku bisa jera. 

Untuk penanganannya, pertama-tama  

bahwa penggunaan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (UU Peradilan Anak) adalah tepat. Hal ini 

karena korban dan pelaku sama-sama masih 

anak-anak karena belum berusia 18 tahun. Selain 

itu, UU Peradilan Anak mengadopsi perspektif 

keadilan restoratif. 

Pendekatan keadilan restoratif tidak 

dimaksudkan untuk membuka peluang impunitas 

bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. 

Sebaliknya, pendekatan ini dimaksudkan untuk 

melindungi kepentingan anak, terutama anak 

yang menjadi korban kekerasan dan anak yang 

berhadapan dengan hukum. Dalam pendekatan 

keadilan restoratif, penghukuman bagi pelaku 

bukanlah untuk pembalasan, melainkan bagian 

dari pengajaran, karena itu perlu bersifat 
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proporsional dan menciptakan solusi. Tujuannya 

adalah agar anak memahami apa yang 

dilakukannya adalah salah, menyesali apa yang 

ia lakukan, dan menginternalisasi agar kejadian 

serupa tidak boleh ia ulangi. 

Dalam pendekatan keadilan restoratif 

memang dikenal diversi atau penyelesaian 

dengan proses luar peradilan pidana yang kerap 

dikaburkan dengan “damai” dan “kekeluargaan”. 

Dalam konteks keadilan restoratif, langkah 

diversi bukan untuk menghindarkan anak dari 

pertanggung jawaban hukum, melainkan 

menemukan model penyelesaian yang lebih 

fundamental sebagaimana dijelaskan di atas. 

Penyelesaian dengan model diversi juga dibatasi 

dengan berbagai persyaratan, termasuk wajib 

mengedepankan kepentingan korban dan harus 

memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari 

korban dan keluarganya. Dengan demikian, tidak 

boleh ada pemaksaan, intimidasi maupun 

tekanan bagi keluarga dan korban untuk 

menyetujui dan menyepakati langkah diversi. 
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MASA UPGRADING HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA 

ISLAM 

(HMJ-HPI) PERIODE 2019/2020 

            

1.0. Foto Bersama Dengan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dalam                       2.0 Foto Bersama Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum     

Acara Pelantikan Kepengurusan ORMAWA FASIH 2019/2020.                                           Pidana Islam  (HMJ-HPI) Masa Bakti 2019/2020 dengan Dekan, Wakil  

                                                                                                                                           Dekan dan Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum                                                     

                                                                                                                                            IAIN Padangsidimpuan 
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KEGIATAN HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM 

(HMJ-HPI) PERIODE 2019/2020 

1. Diskusi Bersama Wakil Presiden HPI se-Indonesia 

 

1.0 Kepengurusan HMJ HPI Berdiskusi dengan Wakil Presiden Jurusan Hukum Pidana Islam se-Indonesia, Erfin Dermawan Surbakti. Dalam diskusi ringan itu 

beliau berbicara mengenai bagaimana memajukan dan meningkatkan HMJ HPI agar terwujudnya VISI dan MISI untuk kemajuan mahasiswanya serta 

akreditasinya. (Senin, 24/08/2020) 
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2. Silaturrahmi dan Diskusi Ringan HMJ-HPI 

 

              

 

2.0 Silaturrahmi Kepengurusan HMJ HPI bersama Mahasiswa HPI Semester III.         2.1 Silaturrahmi Mahasiswa HPI Angkatan Ke-I – Angkatan Ke-IV di rumah                   

(Rabu, 30/09/2020)            Ketua Umum HMJ HPI Periode 2020, Rabiyatul Adawiyah Harahap.  

            (Sabtu, 17/10/2020) 
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2.2 Diskusi Ringan Bersama Ketua Umum I HMJ-HPI (Guntur Adi Syaputra Harahap) Dalam Rangka Silaturrahmi Mahasiswa HPI Angkatan I – Angkatan IV, 

 Di Rumah    Ketua Umum HMJ HPI Periode 2020, Rabiyatul Adawiyah Harahap. 

(Sabtu, 17/10/2020) 
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PRESTASI MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM 

1. Sidang Munaqasyah 

 

1.0 Miska Sahri Hasibuan (Sebelah Kiri) dan Herlina Syafitri (Sebelah Kanan) sedang  menunggu penilaian dari  Penguji Skripsi yaitu : Adi  Saputra Sirait, M.H.I, 

Risalan Basri Harahap, M.A, Dr.Ikhawanuddin Harahap (Ketua Pembimbing), M.Ag, dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.(dari Kiri Gambar). [Selasa, 

27/10/2020] 
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1.1 Herlina Syafitri (Sebelah Kiri) dan Miska Sahri Hasibuan (Sebelah Kanan) dengan mengucapkan Alhamdulillah Kedua Saudari tersebut telah resmi menjadi 

Sarjana Hukum sekaligus menjadi Sarjana Hukum Pertama dan Kedua dari Jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Padangsidimpuan.(Selasa, 27/10/2020) 
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1.2 Ucapan Syukur dan Selamat dari Kepengurusan HMJ HPI dan Foto Bersama dengan Saudari Miska Sahri Hasibuan, S.H dan Saudari Herlina Syafitri, S.H. 

(Selasa, 27/10/2020) 
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2. Juara 2 Video Comedy Memperingati HUT Pemko Padangsidimpuan 

 

2.2 Perwakilan HPI berhasil mendapatkan Juara 2 dalam perlombaan “Video Comedy Memperingati HUT Pemko Padangsidimpuan”. Suandri (HPI), 

Kurniawan (AS), Rusli Wardana (HPI) dan Miko Amanda (HPI) [Senin, 02/11/2020]. 
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Menerima karya pembaca baik berupa artikel, opini, pantun, puisi, pidato, dan cerita. Karya yang dikirim adalah karya orisinal penulis, dan tulisan 

menjadi tanggung jawab penulis. Kirim karya tulis ke alamat: 

 Email : sarielida05@gmail.com 

 Fb :Elida Sari Harahap 

 Instagram :hmj_hpi_iainpadangsidimpuan 

 whatsApp :0823-6201-3402 

 

nb: Karya Dikirim Dengan Mencantumkan Nama, institusi, Pekerjaan, Dan Nomor Hp atau whatsApp 
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