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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi dua macam perbuatan pidana 

yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku ke dua, sedangkan 

pelanggaran diatur dalam buku ke tiga. Pada dasarnya kedua macam perbuatan 

pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak 

sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap 

ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan 

kejahatan ataupun pelanggaran.
1
 

 

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman pidana itu 

sendiri, sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu 

harus dipahami tentang pengertian pidana.  Hukum pidana itu adalah bagian dari 

hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :  

 

1. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan 

melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu 

yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang 

melanggar larangan itu;  

                                                           
1
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta,PT.Raja Grafindo,2010,hlm 45. 
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2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si 

pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada 

larangan perbuatan yang dilanggarnya;  

 

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui 

alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang 

disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha 

negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap 

dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh 

tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-lindungi dan 

mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara 

menegakkan hukum pidana tersebut.
2
 

 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu strafbaar feit yang terdiri dari tiga kata, yakni straf  yang 

diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar yang diterjemahkan dengan dapat 

atau boleh, dan feit yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, 

dan perbuatan.  

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai 

apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana 

disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. 

Istilah stafbaar feit atau kadang disebut sebagai delict (delik) diterjemahkan ke 

                                                           
2
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2 
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dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah. “Delik adalah tindakan 

kriminal/tindakan melanggar hukum“.
3
 

 

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa 

unsur yakni : 

 

a. Suatu perbuatan manusia; 

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang; 

c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 

dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat 

aktif  yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan 

perbuatan yang bersifat  pasif  yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 

diharuskan oleh hukum. 
4
 

 

Beberapa sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan 

intilah strafbaar feit, sebagai berikut. : 

 

a. Simons : 

Tindak pidana adalah perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana yang 

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 

 

 

                                                           
3 Adi Gunawan, Kamus Ilmiah Populer, Kartika, Surabaya, 2000, hlm 75 
4
 Teguh Prasetyo, Op.Cit hlm 48. 



16 
 

b. Moeljatno : 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang 

melanggar larangan tersebut. 

 

c. Pompe : 

Menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu : 

 

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

 

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

 

d. Vos : 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh peraturan 

undang-undang, jadi suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dengan 

ancaman pidana. 

 

e. Van Hamel : 

Tindak pidana adalah perbuatan orang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat 

melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
 5

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 71 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua 

macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. 

 

Menurut Lamintang, 

Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

 

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 

  

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).  

 

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP. 

 

3) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad , misalnya terdapat 

didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.  

 

4) Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak 

pidana Pasal 308 KUHP 

 

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, 

unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 

  

1) Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid.  

 

2) Kualitas dari si pelaku.  

 

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu sebagai kenyataan.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997,hlm 194. 
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B. Pengertian Amuk Massa 

 

 

Amuk massa berasal dari kata amuk dan massa, amuk menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah kerusuhan, anarki, tindakan yang biasanya bertujuan 

untuk melakukan protes yang cenderung bersikap negatif ataupun brutal,
7
 

sedangkan massa memiliki arti masyarakat, sekelompok manusia atau golongan 

tertentu.
8
 

 

Amuk massa dapat didefinisikan sebagai berikut : 

 

a. Menurut Malcolm Weith amuk massa merupakan perilaku atau tindakan yang 

secara evolutif akan mengganjal psikis suatu golongan atau kelompok 

masyarakat (yang melakukan amuk massa) tersebut, dalam arti, tekanan yang 

dirasakan tidak langsung diwujudkan, tetapi perlahan namun pasti akan 

tumpah. Hal tersebut membuat amuk massa sulit dikendalikan dan cenderung 

anarkis. 

 

b. Sedangkan menurut Danelson R. Forsyth perilaku massa dapat disebut agresi 

(penyerangan) atau amuk apabila menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi 

orang lain melalui cara-cara diniatkan. Dalam psikologi, agresi massa ini 

sudah sampai pada gejala de-individuasi massa (mass de-individuation) atau 

massa yang telah kehilangan kesadaran identitas dirinya.
9
  

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Sulchan Yasin,Op. Cit, hlm 19. 

8 Ibid, hlm 72 
9
 http://www.e-psikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=622 diakses tanggal, 3 September 2015 
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C. Tinjauan tentang Korban Kejahatan 

 

 

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian 

sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah 

terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.
10

 

 

Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan 

Penyalahgunaan Kekuasaan, yang dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai Resolusi 

PBB Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985 yang telah disepakati oleh banyak 

negara, kita dapat mengerti bahwa korban kejahatan ialah orang yang secara 

perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka 

mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar 

terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur 

dalam hukum pidana yang dilakukan didalam negara anggota termasuk hukum 

yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan.
11

 

 

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang 

secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan 

fisik, mental, emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi 

melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum.
12

 

 

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih 

memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga 

kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut : 

                                                           
10  Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ,Graha Ilmu ,Yogyakarta, 2010,  

    hlm 51 
11  http://hukum positif.com/node/18, Keberadaan Korban ditinjau Dalam Pandangan Teori dan Praktik,  

   diakses pada tanggal 4 September 2015 
12 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993,  hlm 46 
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a. Nonparticipating victims yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya 

penanggulangan kejahatan; 

 

b. Latent victims yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga 

cenderung menjadi korban; 

  

c. Procative victims yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan; 

  

d. Participating victims yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan 

dirinya menjadi korban; 

e. False victims yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang 

dibuatnya sendiri.
13

  

 

 

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan 

tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu 

sebagai berikut : 

 

a. Unrelated victims yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali 

dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini 

tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku; 

  

b. Provocative victims yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya 

menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai 

pelaku; 

  

c. Participating victims yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan 

sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban; 

  

d. Biologically victims yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang 

menyebabkan ia menjadi korban; 

  

e. Socially weak victims yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang 

lemah yang menyebabkan ia menjadi korban; 

  

f. Self victimizing victims yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan 

yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, 

prostitusi.
14

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Dikdik M Arief Mansur, Op.Cit,hlm 49 
14 Ibid 
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D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum  

 

 

Manusia adalah makhluk sosial, konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai 

makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara 

manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui 

kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka 

terkandung adanya hak dan kewajiban. 

 

Negara wajib menyelenggarakan perlindungan hukum bagi warga negaranya. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa 

salah satu tujuan pembentukan pemerintahan republik indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai 

tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan hukum 

bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun 

perorangan dapat menjadi korban kejahatan dan hal ini merupakan bagian dari 

perlindungan kepada masyarakat. 

 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek 

hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif  maupun yang 

bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Preventif adalah 

tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi 

agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah sedangkan represif 

adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan 

sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Dengan 



22 
 

kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu 

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian.
15

 

 

Pemberikan perlindungan hukum bagi korban,  tidak lepas dari masalah keadilan 

dan hak asasi manusia, dimana banyak peristiwa yang ditemukan korban 

kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, perlu 

perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan 

yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakan hukum.  

 

Salah satu usaha pencegahan dan penaggulangan kejahatan adalah dengan 

mengenankan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana, fungsi yang 

khusus dalam hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap 

perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang 

sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang 

hukum lainnya.
16

  

 

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat 

dilihat dari dua makna, yaitu : 

 

a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban 

tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum 

seseorang). 

 

 

                                                           
15 Sudikno Mertikusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 41 
16

 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997, hlm  11 
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a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan 

hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak 

pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu 

dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan 

batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, 

kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.
17

 

 

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula 

beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian, hal ini disebabkan dalam 

konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum 

pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana, 

adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut : 

 

1. Asas Manfaat 

 

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya 

kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga 

kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi 

jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. 

 

2. Asas Keadilan 

 

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan 

tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus 

juga diberikan pada pelaku kejahatan. 

 

3. Asas Keseimbangan 

 

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan 

terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan 

masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restitutio in 

integrum), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya 

pemulihan hak-hak korban. 

 

 

                                                           
17 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, Hlm.61. 
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4. Asas Kepastian Hukum 

 

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat 

penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum pada korban kejahatan.
18

 

 

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 

korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada : 

 

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 

2. Rasa aman, 

3. Keadilan, 

4. Tidak diskriminatif, 

5. Kepastian hukum. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan hak-

hak tersangka / terdakwa, namun demikian terdapat beberapa asas yang dapat 

dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya : 

 

1. Perlakuan yang sama di depan hukum. 

2. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan. 

3. Peradilan yang bebas. 

4. Peradilan terbuka untuk umum. 

5. Ganti kerugian. 

6. Keadilan dan kepastian hukum.
19

 

 

 

                                                           
18

 Dikdik. M. Arief Mansur, Op.Cit, Hlm 164. 
19 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,hlm.36 
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Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban 

mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Untuk 

mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang  menyebutkan beberapa hak korban dan 

saksi yaitu sebagai berikut : 

 

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah diberikannya. 

 

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan. 

 

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 

 

4. Mendapat penerjemah. 

 

5. Bebas dari pertanyaan menjerat. 

 

6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 

 

7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. 

 

8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 

 

9. Mendapat identitas baru. 

 

10. Mendapatkan tempat kediaman baru. 

 

11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 

 

12. Mendapat nasihat hukum. 

 

13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir. 
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Menurut Arif Gosita, hak-hak korban mencakup : 

 

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, pemberian ganti kerugian 

tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak 

pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan 

delikuensi tersebut; 

2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku, (tidak mau diberi restitusi karena 

tidak memerlukannya); 

3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban 

meninggal dunia karena tindakan tersebut; 

4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; 

5. Mendapat hak miliknya kembali; 

6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan 

menjadi saksi; 

7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum; 

8. Mempergunakan upaya hukum (rechtmidden).
20

 

 

 

Keseimbangan dari hak yang melekat, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus 

dilakukan oleh korban, yaitu sebagai berikut : 

 

a. Tidak membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim 

sendiri); 

b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih 

banyak lagi; 

c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh 

orang lain; 

d. Ikut serta membina pembuat korban; 

e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi; 

f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat 

korban; 

g. Memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi 

pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan 

jasa); 

h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.
21

 

 

 
 

                                                           
20

 Arif Gosita, Op.Cit, hlm 34 
21

 Bambang Waluyo, Op.Cit, hlm 44-45 


