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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN DALAM TINDAK PIDANA 

PENGANIAYAAN 

A. Pengertian dan Peranan Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu 

dalam menentukan secara jelas batasan yang dimkasud oleh pengertian tersebut 

sehingga diperoleh kesamaan cara memandang.  

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi 

juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada 

kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban 

semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di 

dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk 

didalamnya. 

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang 

bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang 

menimpa dirinya ,antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari 

para ahli yaitu :  

a. Arief Gosita, sebagaiman korban yang menderita jasmani dan rohani yang di

akibtkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang

berkepentingan hak asasi yang di rugikan.10

10Arief Gosita,1993,Masalah Korban Kejahatan,Jakarta,Akademika, Presindo.h. 63 
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b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi 

Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah 

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian 

harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran 

ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang 

dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah 

korban dari pelanggaran atau tindak pidana.11 

c. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun 

kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, 

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hakhaknya yang 

fundamental melalui perbuatn atau komisi yang melanggar hukum pidana di 

masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.12 

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa 

korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orag 

perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-

perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau 

kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau 

tanggungan la ngsung dari korban dan orang- orang yang mengalami kerugian 

ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.  

                                                             
11 Bambang Waluyo, op.cit, h.9. 
12 Muladi, 2005,Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana,Bandung,Refika Aditama h,108 
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Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari 

kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya 

kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.  

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk 

lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah 

berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut. 

1) Nonparticipating victims, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana 

mereka tidak memperdulikannya.  

2) Latent victims, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu 

sehingga minim menjadi korban. 

3) Procative victims, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak 

pidana.  

4) Participating victims, mereka yang berprilaku tidak sewajarnya sehingga 

memudahkan dirinya menjadi korban.  

5) False victims, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan 

dirinya menjadi korban.13 

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

                                                             
13 Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom,2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn 

Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h. 49 
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Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan 

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana”.  

2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang 

yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah 

tangga”. 

3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan 

atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun 

emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau 

perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”. 

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut defini yuridis 

terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang ,namun penulis 

hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang 

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

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

2. Peranan Korban dalam Tindak Pidana 

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya 

tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat 
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menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, 

hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.14 

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :  

a. Terjadinya tindak yang di awali oleh si korban itu sendiri. 

b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.  

c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi 

jika tidak ada provokasi si korban.15  

 Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat 

kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson16, di lhat dari drajat 

kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu :  

a. Korban yang sama sekali tidakbersalah.  

b. Korban yang jadi korban karenakelalaiannya.  

c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.  

d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.  

e. Korban yang satu-satunya bersalah.  

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta 

dalam terjadinya tindak pidana.17  

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam 

menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang 

                                                             
14 Dikdik M. Arief Mansur, Op.Cit, hlm 60 
15 Arif Gosita,, Op.Cit,hlm. 152 
16 Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan dan Saksi, Sinar Grafika,2011, hlm 19-20 
17Ibid, hlm 21.  
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individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bawha sutu 

kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. 

Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat 

timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku 

yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.   

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :  

1. Tidak mampunya masyarakat untuk beriaksi terhadap penyimpangan tersebut. 

2. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan. 

3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh 

tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau 

menyimpang.18 

B. Tindak Pidana Penganiayaan 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana yang terjemahannya dari “strafbaar feit” yaitu prilaku yang di 

larang oleh suatu aturan hukum yang mana di sertai dengan ancaman yang berupa 

tindak pidana yaitu bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum atau 

larangannya, KUHP tidak dapat menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan 

strafbaar feit itu sendiri.  

Delik yang di cantum di dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu sebagai 

berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.19 

                                                             
18 Arif Gosita, Op.Cit, hlm 119. 
19 Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 

219 
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Pengertian tindak pidana tindak pidana yang mana tidak anya di rumuskan 

oleh KUHP. 20 Seperti diketahui strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan 

sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan 

pidana, tindak pidana.  

Pengertian tindak pidana ini muncul dan berkembang dari pihak kementrian 

kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih singkat 

dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak 

seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.21 

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 

“penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh 

manusia  ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari 

perbuatan-perbuatan berupa penyerangan  atas tubuh atau bagian dari tubuh yang 

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada 

tubuh dapat menimbulkan kematian. 

R. Soesilo didalam bukunya memberikan contoh dengan apa yang dimaksud 

dengan ,perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan: 

1. “perasaan tidak enak” menyuruh orang mengambil sesuatu di kali yang padah 

itu bohong.  

2. “rasa sakit” misalnya memukul, menampar, dan sebagainya.  

                                                             
20 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia 

Grafika, 2002, Hal 204 
21 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT.Refika 

Aditama. 2003, Hal.79 
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3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. 

4. “merusak kesehatan” misalnya orang yang tidak merokok dan di paksa untuk 

merokok.22 

Menurut pengertian para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan 

diantaranya sebagai berikut :  

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang 

lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh 

merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.23 

2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja 

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang 

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai 

penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan 

badan. 24 

3. JenisTindak Pidana Penganiayaan 

Tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP terdapat beberapa bagian yang 

di bagi menjadi sebagai berikut :  

 

 

                                                             
22 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991 
23 Ibid. h. 37 
24 Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana,Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174. 
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a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa 

Penganiayaan ini yang di maksud yaitu penganiayaan pokok atau standar 

sebagaimana telah di sebutkan di dalam pasal 351 yaitu penganiayaan biasa pada 

dasarnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan penganiayaan 

ringan.  

Mengamati Pasal 351 KUHP. 

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: 

a) Adanya ke sengajaan. 

b) Adanya perbuatan yang di lakukan . 

c) Adanya akibat perbuatan yang di lakukan  

d) Akibat yang menjadi tujuannya. 25 

b. Tindak pidana penganiayaan ringan 

Tindak pidana ini di atur di dalam pasal 352 KUHP , yang mana pelaku tindak 

pidana penganiayaan ringan ini di ancam maksimum hukuman penjara selama tiga 

bulan dan/atu denda tiga ratus ribu rupiah jika tidak masuk kedalam rumusan pasal 

353 dan 356 KUHP. 

Penganiayaan di dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang 

tidak menimbulkan rasa sakit terhadap orang dan tidak menjadikan terhalang untuk 

melakukan pekerjaan sehari-hari. 

 

                                                             
25 Makalah Hukum pidana , http://www.academia.edu ,di akses tanggal 22 Agustus 2018 

http://www.academia.edu/
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Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni: 

1. Tidak berupa penganiayaan biasa  

2. Bukan penganiayaan yang dilakukan 

a) Terhadap keluarga sperti orang tua bapak atau ibu yang sah dan istri sahnya 

b) Terhadap sesorang yang menjalankan tugasnya sebagai pegawai negri yang 

sah.  

c) Dengan bermaksud menaruh sesuatu atau bahan yang berbahaya ke dalam 

suatu makan atau minuman. 

3. Tidak terhalang dalam pekerjaan atau yang menimbulkan rasa sakit.26 

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana 

Didalam Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayanan berencana , yaitu: 

1. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkatkan luka berat dan juga tidak 

mengakibatkan kematiakn maka di beri hukuman maka di beri hukuman selama 

empat tahun.  

2. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat maka akan di hukum 

selama tujuh tahun penjara.. 

3. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian maka di hukum selama 

sembilan tahun.  

                                                             
26 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991 
 R.Roesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus, Bandung: Karya 
Nusantara, 1984 
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Unsur penganiayaan berencana adalah yang mana penganiayaan di rencanakan 

sebelum di laksanakannya tindak penganiayaan tersebut. 

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat  

Didalam pasal 354 KUHP di ataur bahwa penganiayaan berat semisal 

perbuatan yang sengaja di lakukan pelaku sehingga membuat korban mendapatkan 

luka yang serius atau mengalami cacat pada tubuh dan tidak bisa menjalankan 

pekerjaan dan lain sebaginya.  

Unsur-unsur penganiayaan berat yaitu:  

1) Dengan sengaja  

2) Perbuatan dengan memberi luka yang berat  

3) Melukai korban atau Obyeknya  

4) Akibat perbuatannya sehingga mendapat luka berat 

Penganganiayaan berat jika dilihat dari unsur kesengajaannya maka maka di 

tujukan kepada perbuatannya yang mana semisal menusuk orang dengan senjata 

tajam dan mengakibatkannya luka berat yang serius.  

Di dalam Pasal 90 KUHP  luka berat berarti sebagai berikut: 

1. Mengalami jatuh sakit yang tidak memberi harpan untuk sembuh atu 

menimbulkan bahay maut. 

2. Tidak dapat melanjutkan pekerjaan pencaharian atau jabatan  

3. Kehilangan salah satu panca indra  

4. Mengalami cacat berat  
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5. Menderita Lumpuh  

6. Mengalami gangguan daya fikir selama empat minggu atau lebih  

7. Mengalami keguguran kandungan terhadap seorang perempuan 27 

Terdapat dua bentuk penganiayaan berat, yaitu: 

a. Ayat (1) penganiayaan berat biasa, dan  

b. Ayat (2) penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap sesorang. 

E. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana 

Didalam pasal 355 KUHP mengenai rumusan tindak pidana penganiayaan 

berenca yaitu sebagai berikut : 

1. Tindak pidana penganiayaan yang di rencanakan terlebih dahulu di pidana 

minimun dengan pidana penjara selama dua belas tahun. 

2. Perbuatan tinda pidana penganiayaan berencana yang dapat menimbulkan 

kematikan maka di pidana penjara selama lima belas tahun.28 

Dari semua uraian di atas saya penulis ingin mengkaji bebrapa kasus 

penganiayaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga pembaca dapat mengetahi 

bagaimanakah peranan korban itu sendiri sehingga dapat menimbulkan suatu 

terjadinya tindak pidana penganiayaan. 

 

 

                                                             
27 Prof. Moeljatno, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidan; Bumi Aksara, hal 36 
28 Leden Marpaung Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh Jakarta; Sinar 

Grafika,2002. hal. 4 


