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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di 

dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi 

kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus 

selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas 

dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan 

masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal 

tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain.1 Karenanya 

kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara 

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang 

ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu 

sama lain. 

Dalam berkehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari 

adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai 

mahluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, manusia tidak akan 

dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya 

manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan 

hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negative dan dapat 

1 Arif Gosita,1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hal. 3 
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menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut 

dengan tindak pidana.2 

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak 

mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha 

yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat 

penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu upaya penal (Hukum Pidana) dan non penal (di luar Hukum Pidana). Upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat 

represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya 

upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan 

sebelum terjadinya tindak pidana). 3 

Dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak 

yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana 

banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang 

memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan hanya 

ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu saksi sehingga 

kemungkinan untuk korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan 

haknya kecil.4 

Korban sebenarnya memegang peran yang menentukan timbulnya tindak 

pidana sebagai manifestasi dari sikap dan tingkah lakunya sebelum, saat ,dan 

                                                             
2 Arif Gosita,1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hal. 3 
3 Barda Nawawi Arief, 1991,Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan. 

Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 1-2 
4 Dikdik Mansur & Gultom, Elisatris, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, 

Rajawali Pers: Bandung, hal. 25  
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sesudah kejadian. Pihak korban dapat berperan baik dalam keadaan sadar atau tidak 

sadar ,secara langsung atau tidak langsung ,sendiri atau bersama-sama ,secara aktif 

maupun pasif yang bergantung pada situasi dan kondisi sebelum ,saat, dan sesudah 

kejadian.5 

Adapun kasus-kasus penganiayaan yang korbannya itu sangat berperan dalam 

masyarakat itu sendiri, dan dapat di lihat contoh kasus yang korbannya memiliki 

peran yaitu : 

1. Kasus perkelahian, Seorang anak berkelahi dengan pemuda gara-gara saling 

olok urusan pacar, dua orang yang terlibat perkelahian itu adalah Tedy Mahendra 

yang di tetapkan sebagai tersangka, sedangkan korban adalah AFW. Di duga 

mereka saling olok urusan perempuan, karena tersangka berpacaran dengan 

mantan si korban dan di duga karna sakit hati. AFW mwngolok-olok Tedy 

Mahendra yang saat itu bersama cewenya , Tedy diolok-olok sebagai pencuri 

kekasih orang selain itu AFW juga menyebut Tedy sebagai anak preman, 

akhirnya mereka melakukan perkelahian di terminal landungsari. Tedy 

Mahendra yang lebih besar dari AFW bisa mengatasi AFW dengan mudah, 

setelah perkelahian di terminal di bubarkan masyarakat ,mereka berpindah 

tempat ke kebun tebu di kawasan DAU dan AFW masih menjadi bulan-bulanan 

Tedy Mahendra.6 

2. Kasus pencurian di sertai kekerasan kekeran yang di alami oleh seoarang waria 

yaitu Nanda yang indekos di jalan kesatria kecamatan blimbing Kota Malang. 

                                                             
5 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Akademika Pressindo, 

Jakarta 1985. hal. 228 
6 “Saling olok soal kekasih”. Terbit dalam http://suryamalang.tribunnews.com. [Diakses 

tanggal 14 Desember 2017, pukul 14:11] 



4 
 

Awalnya, korban mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal. Korban keluar 

rumah untuk mencari penelepon. Namun saat berdiri di depan pintu, korban tidak 

menemukan sang penelepon. Tetapi saat membalikkan badan kembali masuk ke 

indekos seseorang memukul kepalanya dari belakang. Saat korban terjatuh, 

pelaku mengambil ponsel dan uang.7 

3. Kasus penjambretan dengan kekerasan yakni yang di timpa oleh seorang nenek 

berusia 75 tahun Diketahui, peristiwa tersebut terjadi ketika sang nenek sedang 

belanja sayur di pedagang sayur keliling di depan rumah. Tepatnya, peristiwa ini 

terjadi di Jalan Raya Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Tiba-tiba ada 

pengandara motor yang berhenti. Pengendara motor tersebut kemudian 

mengalungi leher sang nenek menggunakan senjata tajam.8 

Uraian di atas adalah sebagaian contoh kasus yang menimbulkan korban 

sehingga adanya peranan korban itu sendiri atau korban sangat berperan dalam 

timbulnya suatu tindak pidana. 

Suatu kejahatan yang perhatian tercurah lebih banyak menyoroti kepada 

pelaku, karena dalam ilmu tindak pidana perhatian pelaku merupakan pihak yang 

harus dibuktikan tindakannya untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sedikit sekali 

perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen 

(partisipan) dalam peristiwa pidana. Korban tidaklah hanya merupakan sebab dan 

dasar proses terjadinya kriminilitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha 

                                                             
7 Darmadi Sasongko. 2015. Tengah malam terima telpon gelap, waria di Malang dianiaya 

oleh perampok, terbit dalam https://www.merdeka.com. [Diakses tanggal 11 Maret 2015, pukul 
10:10] 

8 Jambret jatuhkan nenek sampai tangannya patah, terbit dalam 
http://wow.tribunnews.com  [Diakses tanggal 1 februari 2018, pukul 11:58] 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/nenek
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/malang
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/motor
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/motor
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/nenek
https://www.merdeka.com/
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mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materiil. Korban dapat 

mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik 

dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. 

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan 

kerugian dan harus dilindungi. Dan hal inilah yang akan coba dicapai oleh 

Viktimilogi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu victimologi adalah 

bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban 

dari suatu kejahatan. Jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat 

pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Karena 

apabila seseorang telah menjadi korban maka orang tersebut merasakan kerugian, 

baik kerugian materill maupun kerugian secara imaterill. Tetapi sebagai korban, 

orang tersebut harusnya juga dapat diberikan perlindungan baik berupa Restitusi, 

Rehabilitasi, dan Kompensasi. Timbul suatu pemikiran yang baru dimana para 

aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, dan Hakim dapat mempunyai 

pemikiran baru bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya menitik 

beratkan pada kepentingan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan 

saja, tetapi juga dapat melindungi kepentingan korban sebagai pihak yang merasa 

paling dirugikan akibat tindakan pelaku.9 

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat 

didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana 

sangatlah banyak, misalnya tindak pidana pembunuhan, tabrak lari, pencabulan, 

pemerkosaan, pencurian dan masih banyak yang lainnya. Tindak pidana 

                                                             
9 Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban, Hlm. 158. 



6 
 

penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor. 

Diantaranya factor dari peran pelaku dan factor dari korban itu sendiri sebagai mana 

yang telah tertera di atas. Namun dalam skripsi ini akan khusus mengkaji peranan 

korban penganiayaan karena kebanyakan kasus-kasus penganiayaan di dalam 

masyarakat tidak di tangani secara tuntas oleh pihak yang berwajib sehingga perlu 

suatu tinjuan untuk menjadikan acuan bagi para penegak hukum sehingga ada 

keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik 

untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, 

“Tinjauan Victimologis Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak 

Pidana Penganiayaan”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan 

yang menimpa korban tersebut ? 

2.  Apakah di dalam proses peradilan korban telah mendapatkan perlindungan 

hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? 

C. Tujuan  

1. Untuk mengetahui peranan korban tindak pidana penganiayaan yang menimpa 

korban tersebut. 

2. Untuk mengetahui apakah korban telah mendapatkan perlindungan hukum 

sesuai dengan ke tentuan yang berlaku selama proses peradilan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Berkaitan dengan masalah yang di uraikan diatas, maka manfaat penelitian ini 

adalah untuk memberikan informasi secara konferhensi tentang perlindungan 

hukum kepada korban tindak pidana penganiayaan. 

2. Untuk membuktikan bahwa setiap korban tindak pidana penganiayaan 

mempunyai hak perlindungan hukum 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum 

Pidana. 

2. Kegunaan praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

Praktisi Hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk 

mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam upaya perlindungan korban 

tindak pidana penganiayaan. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan empiris sosiologis, yaitu 

melihat pengalaman yang terjadi di masyarakat serta kaidah yang bersifat normatif 

dan akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. 
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2. Jenis Data atau Bahan Hukum 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  

a. Dalam data primer antara lain data yang diperoleh secara langsung dari 

wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten yaitu dari korban itu 

sendiri yang mengalami kasus penganiayaan, namun penulis hanya memilih 

3(tiga) kasus penganiayaan yang akan di teliti dan juga kepada penyidik yang 

menangani kasus penganiayaan tersebut di Polres Malang Kota. 

b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-

hasil penelitian dari pendahulu yang berwujud laporan, dan sebagainya, data 

sekunder berupa: 

1) Bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undang an, 

Yurisprudensi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang -Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta bahan hukum lain yang 

masih berlaku serta relevan dengan penelitian ini. 

2) Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum antara lain alamat web  

http://jhp.ui.ac.id, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, 

media massa antara lain, Kompas, Suryamalang dan lain sebagainya 

yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian ini. 

http://jhp.ui.ac.id/
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3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan skunder seperti majalah, koran, dana 

sebagainya yang berkaitan. 

3. Cara Mendapat Data atau Bahan Hukum 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara. 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai senagaimana yang telah di sebutkan di 

data premier. Penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung 

terhadap objek penelitian mengenai peranan korban dalam terjadinya 

tindak pidana kepada pihak korban dan penyinik yang menangani kasusus 

tersebut di Polres Malang Kota. 

b. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

kepustakaan dari berbagai literatur/buku-buku maupun jurnal yang 

sebagaimana telah di sebutkan di data skunder. 

c. Internet 

Yaitu melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet 

atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 
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4. Teknik Analisa Data. 

Seluruh data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisis deksreptif 

kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, 

dan menggambarkan sesuia dengan permasalahan penelitian hukum. 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematik penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara 

sitematis sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini penulisan menguraikan tentang latar belakang  permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan 

dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini diperoleh dari studi 

kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penulis, 

dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang peranan korban dalam 

terjadinya tidak pidana penganiayaan kejahatan penganiayaan dan bagaimana 

perlindungan korban itu selama peradilan 
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BAB IV : PENUTUP  

Pada bab ini penutup berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai hasil penelitian 

serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah 

diteliti. 


