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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Penyebab Terjadinya Kejahatan 

1. Pengertian Kejahatan  

Menurut W.A Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara 

sadar mendapat reaksi dari negara negara berupa pemberian derita, dan kemudian 

sebagai reaksi  terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai 

kejahatan.
1
 

Sue titus reid berpendapat kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi, 

Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, 

melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan 

untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban 

hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat 

jahat (criminal intent; mens rea)
2
 

Menurut Paul W Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah :“An intentional act 

in violation of the criminal law (statuory or case la, committed without defence or 

excuse, and penalized by the state as a felony and misdemenor”
3
 

                                                 
1
 Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 44 

2
 Soerjono Soekanto, Ibid hlm 44 

3
 W. A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1982, hlm 29 
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Pendapat Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku 

yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan 

negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu 

upaya pamungkas.
4
 

Herman manheim seorang ahli kriminologi Inggris menganggap bahwa 

perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana 

adalah lebih tepat, walaupun kurang informatif.
5
 

Menurut Austin Turk, kriminalitas merupakan suatu status dan bukan perilaku 

yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan.
6
 

Immannuel Kant memberikan pengertian kejahatan adalah suatu konsep yuridis 

berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Ia 

mengemukakan dalam bahasa Jerman : Noch suchen die juristen eine definition zu 

ihrem begriffe von recht (jurist are still trying to find their definition of law.
7
 

Menurut Arif Gosita  kejahatan adalah suatu hasil lnteraksi karena adanya 

interrelasi antara fenomena yang ada dan yang paling mempenagaruhi. Yang 

dimaksud dengan kejahatan disini, adalah kejahatan dalam arti luas.
8
 

Garrofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. 

Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu 

tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi 

anggotanya.
9
 

                                                 
4
Ibid, hlm 30 

5
 Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 45 

6
 W. A Bonger, Op Cit, hlm 45 

7
 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm 31 

8
 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 121 
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Sedangkan, Radcliffe brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran 

tata cara (usage) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.
10

 

Martin R.Hasskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

variabel yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan suatu rumusan 

tentang kejahatan, yaitu : 

1. There must be an act or ommission; 

2. The act or ommission must be in violation of alaw forbidding or 

commanding it; 

3. There must be criminal intent (mens rea) or criminal negligence; 

4. There must be a union or joint operation of act and intent, or criminal 

negligence; 

5. punishment must be provided by law.
11

 

Richard Quinney menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang 

perilaku. Manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat 

yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan 

perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang-orang lain dengan begitu 

kejahatan sesuatu yang diciptakan.
12

 

Tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga 

tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dibenarkan dan 

dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena 

situasi dan kondisi tertentu.
13

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kejahatan merupakan suatu 

perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang  yang mempunyai niat 

                                                                                                                                      
9
 Romli Atmasasmita, Op Cit, hlm 32 

10
 Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 46 

11
Ibid, hlm 43 

12
 Soerjono Soekanto, Loc Cit 

13
 Romli Atmasasmita, Op Cit, hlm 32 
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jahat dan membahayakan kepada orang di sekitarnya yang menimbulkan kerugian 

serta melanggar hukum yang berlaku. 

2. Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahtan 

2. Faktor Ekonomi yang menunutut pelaku memperoleh penghasilan dari 

hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk 

kehidupannya. 

3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman 

dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh 

melakukan kejahatan. 

4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi 

kejahatan. 

5. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan 

keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keuarga melakukan 

kejahatan.
14

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kejahatan tidak 

hanya dari pelaku kejahatan tetapi juga dapat dari korban yang memberikan 

kesempatan pelaku dan situasi serta kondisi tertentu di mana korban berada. 

B.Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Seksual  

1. Pengertian Kekerasan Seksual 

Pengertian kekerasan seksual sebenarnya belum ada atau belum di dibakukan 

dalam kamus bahasa Indonesia, menurut Achie Sudiarti Luhulima pengertian 

kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau 

                                                 
14

 W. A Bonger, Op Cit, hlm 37 - 39 
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seksualitas dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan 

perempuan.
15

 

Berapa literatur asing dapat ditemukan “Sexsual Violence” yang terjemahannya 

adalah kejahatan atau kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai 

perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas atau perkawinan yang dapat 

di lakukan terhadap laki-laki atau perempuan.
16

 

Kejahatan seksual dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan seksual dan 

pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual dapat diartikan setiap aktivitas seksual 

yang dilakukan orang dewasa dan perempuan.
17

 

Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :  

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan  

 Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan dilakukan dengan bujukan atau 

tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi karena 

keterbatasan pengalaman dan penalaran anak kemungkinan terjadinya 

kejahatan ini didasari dan direncanakan oleh pelaku yang korbannya adalah 

anak-anak. 

 

 

 

                                                 
15

Achi Sudiarti Luhulima, Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasanterhadap perempuandan 

alternatif pemecahannya, PT. Alumni, 2000. Jakarta, hlm 57 
16

 Susilawati, Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan, Universitas 

Lampung, Bandar Lampung, 2001, hlm 22 
17

 Achie Sudiarti Luhulima, Op Cit, hlm 58 
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b. Pelanggaran seksual dengan paksaan  

 Pelanggaran seksual dengan unsur paksaan diberi terminologi khusus yaitu 

perkosaan dalam delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang 

diantaranya  

harus memenuhi unsur :  

1. Kekerasan/ ancaman kekerasan 

2. Adanya persetubuhan dengan korban.
18

 

Dari dua unsur diatas harus terbukti secara kumulatif, kegagalan membuktikan 

salah satu unsur akan menggugurkan tuduhan perkosaan, seksual atau kejahatan 

seksual dalam terminologinya harus mempunyai ciri-ciri bahwa tindakan tersebut 

berupa : 

a. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis);  

b. Dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat); 

c. Dikehendaki/ diniati oleh pelaku; 

d. Akibat ada kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau 

psikis) yang dikehendaki oleh korban.
19

 

Dapat dirumuskan bahwa kejahatan atau kekerasan seksual adalah tindakan atau 

sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korbannya 

baik secara fisik maupun psikis. Hal penting lainnya dalah bahwa suatu kejadian 

                                                 
18

 Achie Sudiarti Luhulima, Loc cit 
19

 Achie Sudiarti Luhulima, Op cit hlm 54 
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yang bersifat kebetulan (accidential) tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan 

walaupun menimbulkan kerugian pada korbannya.
20

 

Definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Deklarasi 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan PBB tahun 1993 kekerasan seksual  

adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat 

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, 

termasuk ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan 

secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan 

pribadi. 

Sementara, Pasal 2 Deklarasi membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun 

tidak membatasinya, ke dalam 3 kelompok, yaitu kekerasan dalam keluarga, 

kekerasan dalam masyarakat luas, dan kekersan yang dilakukan atau dibenarkan 

oleh negara. 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 memberikan pengertian 

kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan-perbuatan, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara relawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Pada Pasal 1 Konvensi perempuan kekerasan berbasis jender yaitu kekerasan yang 

ditujukan kepada perempuan, atau menimbulkan akibat pada perempuan secara 

tidak proporsional , termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, 

mental, dan seksual dan perampasan  dan paksaan ancaman.  

                                                 
20

 Achie Sudiarti Luhulima, Op cit hlm 11 
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Pada Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan seksual meliputi 

pemaksaan hubungan seksual meliputi orang yang menetap dalam lingkup rumah 

tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau 

tujuan tertentu. 

Dalam usulan rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang 

disusun oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat,  pada deklarasi diatas, 

pengertian dalam kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan sebagai : 

Kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di 

negara kita. Pengaturan kekerasan seksual terdapat dalam kitab undang-undang 

hukum pidana tapi, hanya didapati dalam bab yang mengatur tentang kejahtan 

terhadap kesusilaan. 

Menurut Achie Sudiarti Luhulima diuraikan beberapa unsur-unsur kekerasan 

seksual yaitu : 

1. Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (Gender based violence) ; 

2. Yang berakibat ataupun tidak berakibat ; 

3. Kesengsaraan atau penderitaan wanita ; 

4. Secara Fisik, seksual atau psikologis ; 

5. Termasuk ancaman tindakan tertentu ; 

6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ; 

7. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.
21

 

 

 

2. Pengaturan tentang Kekerasan Seksual 

Pengaturan kekerasan seksual dalam kitab undang-undang hukum pidana, diatur 

dalam buku II Bab XIV, yaitu : 

1. Pasal 281 tentang kejahatan kesopanan dalam arti kesusilaan; 
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2. Pasal 282 tentang penyalahgunaan alat pencegahan kehamilan pada orang 

yang belum dewasa; 

3. Pasal 283 tentang zinah; 

4. Pasal 284 tentang perkosaan; 

5. Pasal 285 tentang pornografi;  

6. Pasal 286 tentang persetubuhan dengan orang yang sedang pingsan atau dalam 

keadaan tidak berdaya.  

7. Pasal 287 tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur atau belum 

masanya dikawinkan. 

8. Pasal 288 tentang persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur atau 

belum masanya dikawinkan. 

9. Pasal 289 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan; 

10. Pasal 290 tentang kejahatan perbuatan cabul kepada orang yang sedang 

pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;   

11. Pasal 292 tentang kajahatan perbuatan cabul sesama kelamin (Homo Seksual); 

12. Pasal 293 tentang menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau 

dilakukan perbuatan cabul; 

13. pasal 294 tentang perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak 

dibawah pengawasannya yang belum dewasa dan lain-lain;  

14. Pasal 295 tentang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, 

anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain; 

15. Pasal 296 tentang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang 

lain atau kebiasaan; 

 

Dalam pengaturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur 

tentang kekerasan seksual khusunya kekerasan seksual terhadap perempuan 

lingkup rumah tangga tercantum pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 

23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui kekerasan seksual adalah 

bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan melanggar hak asasi perempuan, 

kekerasan seksual terhadap perempuan dapat mengakibatkan perempuan yang 

mengaalaminya  menjadi trauma. Kekerasan seksual tindak kriminal yang 

melecehkan perempuan dan tindak pidana ini tersembunyi jarang dilaporkan. 

Laki-laki mengintimidasi perempuan dengan menimbulkan kerugian fisik, mental 

perempuan tersebut. 
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C.  Penyebab Terjadinya Viktimisasi  

Timbulnya korban, baik korban karena kejahatan, korban kecelakaan atau korban 

dari peristiwa tertentu, pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara pihak 

korban dan pihak yang menimbulkan korban, sehingga Guglielmo Gulotta sampai 

pada diagnosa bahwa pada kasus terjadinya korban kejahatan, terjadi relasi antara 

pelaku dengan korban.
22

 

Menurut Arif Gosita suatu Viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 

penimbulan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak tertentu oleh pihak-

pihak tertentu dan demi kepentingan tertentu. Yang dimaksud dengan pihak-pihak 

tertentu ialah siapa saja yang terlihat dalam eksistensi suatu viktimisasi (individu 

dan atau kelompok/korporasi). Dalam memahami dan mengerti suatu viktimisasi 

tidak boleh hanya diarahkan pada korban saja (korban sentris). Sebabnya pihak-

pihak lain yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi 

korban. Misalnya pihak pelaku, polisi, jaksa dan hakim. Saksi dapat menjadi 

korban ketidakpuasan, dan balas dendam pihak korban.
23

 

Menurut Benjamin Mendelsohn bahwa viktimisasi adalah interaksi antara pelaku 

dengan korban, proses interaksi antara pelaku dengan korban saling bersifat 

fungsional. Kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban dapat dipandang bersifat 

aktif, saling menciptakan kondisi viktimogen, yaitu kondisi yang mempermudah 

seseorang menjadi korban (vulnerability) atau akibat bahaya yang mengancam 

seseorang, dan menggunakan istilah viktimitas (victimity), yang berolak dari real 

social affliction of victimity, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan orang mudah 

menjadi korban atau akibat bahaya yang mengancam.
24
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 Jp Widodo,  Viktimologi, Fakultas Hukum Universitas Lanpung, Bandar Lampung,2004,hlm 59 
23

 Arif Gosita, Op cit hlm 122 
24

 Jp Widodo, Op cit hlm 60 
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Mulyana W. Kusumah memberikan pengertian bahwa viktimisasi yaitu berkaitan 

dengan keberadaan korban, adanya korban yang secara resmi dirumuskan oleh 

hukum pidana (pengertian korban dalam arti konkret) adalah indikasi bahwa 

ketertiban sosial tergangggu.
25

 

Pengertian Viktimisasi menurut Israel Drapklin dan Emilio C. Viano adalah the 

action of victimized, in various senses (tindakan pengorbanan atau fakta yang 

menjadikan timbulnya korban, dalam berbagai pengertian.
26

 

Richard Quinny berpendapat “ rhetoric of victimization is one more weapon the 

ruling class uses to justify and perpetuate  its own existence. The victim, a 

concrete one, apart from the state its self, is helf up as adefence of social order. it 

is we would begin to conceive  of the victims of police force, the victims of states 

violence, the victim of oppression of any sort.
27

 

Quinny merumuskan viktimisasi bertolak dari proses penetapan  “korban” di 

dalam undang-undang oleh penguasa dan dipakai sebagai sarana untuk 

mempertahankan kekuasaan, sehingga pengertian viktimisasi terkait dengan 

konsepsi sebuah realitas yang dibuat secara sistematis oleh penguasa di dalam 

bentuk pengikatan sebuah perundang-undangan.
28

 

Jenis-jenis viktimisasi Thorsten Sellin dan Marvin Wolgang memperkenalkan 

tipologi viktimisasi sebagai berikut : 

1. primery victimization… used a refer to a personalized or individu victim, who 

may be directly assaulted or injured in vis-a vis offence, who is threated, or has 

property stolen or damaged. 

                                                 
25

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung 2001 hlm 32 
26

 Barda Nawawi, Ibid hlm 98 
27
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2. Secondary victimization…. generally refers to estabilisment such as department 

stores, ralroads, theaters, chain strores, churches and the like. The victim is 

impersonal, commercial dan collective. 

3. Tertiary victimization… refers to those ceses in whice the participants engage 

in mutually concensual acts, such as fornication, adultery or staury rape. 

4. No victization… was used as a category for offence that could not be commited 

by an adult.
29

 

Menurut Arif Gosita dikemukakan bahwa viktimisasi tidak hanya menimpa para 

korban secara individual, sebagaimana jenis viktimisasi yang telah diuraikan di 

atas, tetapi juga bisa menyangkut struktur masyarakat tertentu. Viktimisasi yang 

bersumber dari struktur masyarakat lazim disebut Viktimisasi Struktural (Structual 

Victimization).
30

 

Menurut Arif Gosita  yang menjadi penyebab viktimisasi adalah : 

1. Faktor individual korban dan pelaku yang saling berkaitan ; 

2. Faktor biologis korban dan pelaku ; 

3. Faktor psikologis jiwa yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi ; 

4. Faktor sosial lingkungan sekitar ; 

5. Pembatasan-pembatasan status sosial, peran sosial, dan norma sosial 

dalam konteks struktur keluarga yang lebih partiarkhi ; 

6. Refleksi struktur masyarakat dan keluarga.
31

 

Menurut Arif Gosita dikemukakan tentang unsur-unsur sosial yang mempengaruhi 

terjadinya viktimisasi yaitu sebagai berikut : 

1. Kepentingan; 

2. Lembaga-lembaga sosial; 

3. Nilai-nilai Sosial; 

4. Norma; 

5. Status; 

                                                 
29

 Jp Widodo, Op cit hlm 64 
30

 Arif Gosita, Op cit, hlm 123 
31

 Arif Gosita, Op cit, hlm 133 



27 

 

6. Peranan.
32

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa viktimisasi  adalah sebagai 

penimbulan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak-pihak tertentu demi 

kepentingan tertentu. 

D. Pengertian dan bentuk-bentuk korban 

1. Pengertian korban 

Ada korban ada kajahatan, ada kejahatan ada korban. Rangkaian kata-kata ini 

menyatakan apabila terjadi suatu kejahatan maka timbul korban dari kejahatan 

tersebut. Korban dalam suatu kejahatan mempunyai status sebagai partisipan pasif 

maupun aktif dalam suatu kejahatan, peranan korban disini dipengaruhi oleh 

situasi dan kondisi tertentu yang langsung atau tidak langsung berhubungan 

dengan korban.
33

 

“The Declaration OF Basic Principles Of Justice For Victimes Of Crimes And 

Abuse Of Power” tahun 1985, memberikan pengertian korban adalah orang-orang 

yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi 

penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau 

kerugian hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran 

yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang 

meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.
34

 

Menurut pendapat Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang 

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 
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mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
35

 

Richard Quinny berpendapat dalam tulisannya “who is the victim”, menegaskan 

bahwa pengertian korban jangan diterima apa adanya  (taken for granted). Konsep 

tentang pengertian korban merupakan realitas sosial sebagai objek suatu 

fenomena, sebagai kontruksi sosial dari situasi tertentu, tetapi berkait dan 

merupakan produk dari proses-proses sosial baik dari kekuasaan pembentuk 

undang-undang dan para penegak hukum.
36

 

Pengertian korban menurut ZP. Separovic meliputi korban kejahatan dan korban 

bukan kejahatan, kemudian dirumuskan a victim as anyone phsycal or moral 

person, who suffer either as result of ruthless design or accidentially. Accordingly 

we have victim of crime or offense and victim of accident. Victims are those who 

are killed, injured or damages  in property. Konsep tentang viktim dan viktimisasi 

merupakan fenomena sosial yang berdasarkan pada ide tentang korban kejahatan, 

insiden dan kecelakaan yang mempresentasikan keseluruhan viktimisasi. 

Pengertian korban akibat kejahatan merupakan fase yang penting, karena studi 

viktimologi bertolak sebagai bagian dari kriminologi, tetapi bukan berarti 

membatasi kompetensi  studi viktimologi tidak hanya untuk menghasilkan 

perkembangan ilmu tentang korban, tetapi yang lebih penting adalah potensi 

untuk kepentingan kesejahteraan manusia.
37

 

Pendapat Zp Sevarovic tentang korban tersebut berdasarkan konsepnya tentang 

ruang lingkup viktimologi, meliputi Fase old criminology, new criminology, 

criminal criminology radical criminology and new criminology. Selanjutnya 
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subjek dan konsep tentang korban didasarkan pada perkembangan studi 

viktimologi sebagai studi tentang human suffering.
38

 

Menurut Stanciu pengertian korban terkait dengan keberadaan dan akibat 

peradapan kehidupan negara-negara kapitalisme yang berasal dan berkembang di 

negara-negara barat yang mengedepankan kompetisi materialistik dan industri.
39

 

Benjamin Mendelsohn mengemukakan pendapat bahwa dalam merumuskan 

pengertian korban dalam konteks viktimologi berkaitan dengan viktimitas 

(victimity), Victimity tidaklah sama dengan Crime, tetapi merupakan pengertian 

yang lebih luas daripada “ korban “ kejahatan, berdasarkan psikologikal 

fenomenologi  adalah faktor-faktor  yang menyebabkan orang mudah menjadi 

korban atau akibat bahaya yang mengancam seseorang. Lebih lanjut Mendelsohn 

mengemukakan  the definition of victimity in this phase evolution of victimology 

can be indicate essentially by the whole of scio bio psychological characteristics , 

common to all victims in general, which society wishes to prevent and fight, no 

matter what their determints are criminals or other. Jadi masalah korban dapat 

dijelaskan dari evolusi suatu masyarakat yang berlangsung terus.
40

 

2.  Bentuk-bentuk korban 

Menurut Arif Gosita masalah korban kejahatan mengemukakan berdasarkan 

pengertian korban diatas, maka korban terbagi menjadi :  

1. Korban ganda  

Korban ganda akibat tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan. Misalnya 

dalam peristiwa perkosaan. Korban disini akan mengalami berbagai macam 
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penderitaan mental, fisik dan sosial sebelum proses pengadilan (sewaktu 

diperkosa dan pemeriksaan polisi), selama persidangan dan setelah persidangan. 

2. Korban yang tidak nampak  

Korban yang tidak nampak adalah korban yang sebetulnya tidak menderita 

tindakan tindakan kekerasan tetapi karena sitiasi dan kondisi tertentu yang tidak 

memberitahukan, melaporkan penderitaannya kepada yang berwajib untuk 

menyelesaikan secepatnya. 

3. Pelaku sebagai korban  

Seorang pelaku perempuan yang melakukan suatu tindakan kekerasan dapat juga 

menjadi korban yang non struktural. Ia menjadi korban karena pembalasan atau 

tindak adanya peraturan atau adanya peraturan yang dapat menjadi landasan ia di 

perlakukan secara adil. 

 

4. Korban kekerasan  

Korban kekerasan ini merupakan perwujudan tindak kekerasan yang meliputi 

perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan 

sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan 

sebagainya.
41

 

Mereka dalam pengertian adalah perorangan atau korban individual yang disebut 

dengan bukan perorangan misalnya, suatu badan atau organisasi atau lembaga, 

pihak adalah impersonal, kolektif komersial adalah yang disebut viktimisasi 

sekunder.
42

 

Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dan antara peristiwa-peristiwa tersebut saling 
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mempengaruhi, pelaku kejahatan dan korban kejahatan kedudukannya sebagai 

partisipan, yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan. Dari 

kejahatan tersebut akan timbul korban akibat dari kejahatan.
43

 

Korban akibat kejahatan menurut Mendelsohn terbagi menjadi lima alasan yaitu : 

1. Korban karena kejahatan 

2. Korban karena dirinya sendiri  

3. Korban yang timbul karena perilaku anti sosial  

4. Korban karena penggunaan teknologi 

5. Korban karena kesembronoan atau kelalaian dalam memanfaatkan sumber 

daya alam, sehingga mempengaruhi siklus alam, seperti musim, cuaca dan lain-

lain.
44
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Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian korban 

adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan 

orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 

bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 

 

 


