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ABSTRAK 

 

Huda, Misbahul. 2017. ”Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum 

Bagi Korban Main Hakim Sendiri” (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak)”. Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Rasdi, S.Pd., M.H., dan Sonny Saptoaji W.,S.H.,M.Hum. 

 

Kata Kunci: Viktimologi, Perlindungan Hukum, Korban, Main Hakim 

Sendiri  

 

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus di tegakkan secara 

maksimal. Walaupun korban berperan dalam terjadinya suatu kejahatan, tetapi 

korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasinya. 

Hak-hak korban selayaknya harus dihormati seperti layaknya manusia dari bagian 

masyarakat pada umumnya. Begitu pula dengan pelaku tindak pidana yang 

mmenjadi korban main hakim sendiri adalah sama halnya dengan korban yang 

lain, mempunyai hak-hak yang dimiliki korban kejahatan yang juga harus 

dilindungi.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa faktor-faktor seseorang 

menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak? 2) 

Bagaimanakah upaya kepolisian dalam melindungi korban main hakim sendiri di 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak? 3) Bagaimanakah perlindungan hukum 

terhadap korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini data primer dan data sekunder, 

teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumentasi, observasi dan 

wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik pengabsahan data secara 

triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor peneyebab seseorang menjadi 

korban main hakim sendiri dipengaruhi oleh sikap dan tindakan korban yang 

menjadi peran korban dalam terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan 

kepolisian dalam melindungi korban dengan menyelamatkan korban dan 

melakukan proses hukum terhadap pelaku. Perlindungan hukum terhadap korban 

main hakim sendiri dalam sistem peradilan pidana sebenarnya belum diatur secara 

khusus. Namun dalam sistem peradilan pidana terdapat perlindungan dalam Pasal 

54 dan 98 KUHAP, Undang-Undang Dasar 1945, dan UU No. 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta upaya perdamaian sebagai upaya 

perlindungan korban. 

Simpulan dalam penelitian ini bahwa bentuk perlindungan yang diperoleh 

terduga pelaku pencurian sebagai korban tindakan main hakim sendiri di 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berupa ganti kerugian dengan ketentuan 

restitusi melalui proses ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan cara 

mediasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum 

nasional dan proses penegakan hukum nampaknya belum memperoleh kedudukan 

yang memadai. Padahal konsep negara hukum selayaknya wujud perlindungan 

terhadap korban harus mendapatkan porsi yang besar sebagai bentuk perlindungan 

negara terhadap masyarakat, sehingga terkesan dalam pelaksanaanya korban 

sering dikesampingkan untuk memperoleh keadilan. 

Setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatanya, 

dimana norma hukum dibuat untuk dipatuhi. Sehingga apabila ada yang 

melanggar akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman (punishment) sebagai 

reaksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-

peraturan hukum itu dapat berlansung secara baik dan diterima oleh seluruh 

masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum harus sesuai dan tidak boleh 

bertentangan dengan asas-asas kedilan dari masyarakat tersebut. Dengan 

demikian, hukum itu bertujuan menjamin adaya kepastian hukum dalam 

masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas 

keadailan dari masyarakat (Kansil, 1989:40). 

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya komitmen menjunjung 

tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan 

1 
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kedudukannya didalam hukum (equality before the law). Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan “segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip 

ini seharusnya bukan hanya tertuang dalam undang-undang  namun yang lebih 

utama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. 

Praktik penegakan hukum seringkali selama ini seringkali bertentangan 

dengan prinsip-prinsip tersebut. Pihak korban seringkali merasa terabaikan hak-

haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui 

perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kopensasi, restitusi, dan ganti 

rugi lainya, serta tidak terpenuhinya hak-hak yang lain (Waluyo,2014:2). 

Hak-hak tersangka dan atau terdakwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UUD 1945, dan undang-

undang yang terkait lainya. Di dalam KUHAP jika ditelaah, lebih banyak 

mengatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, sedangkan hak-hak korban 

(victim) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka 

atau terdakwa. Hal ini dimungkinkan bahwa pihak korban kejahatan/tindak pidana 

sudah diwakili negara melalui penyidik maupun peneuntut umum. 

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada 

hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui aparat penegak hukum 

dan organ-organ lainya mempunyai hak atau kewenangan menjatuhkan pidana 

(ius puniedi). Disini jika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan di tindak 

melalui proses peradilan dengan memberikan sanksi pidana. Korban dan 
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masyarakat dengan sendirinya terwakili oleh negara dengan penjatuhan pidana 

terhadap pelaku. 

Sebagian masyarakat memandang bahwa penegakan hukum dalam rangka 

mewujudkan keadilan belum ditegakan secara maksimal, hal tersebut dikarenakan 

masih banyaknya masyarakat melanggar aturan hukum yang ada. Seperti halnya 

perilaku kekerasan terhadap pelaku kejahatan. Perilaku kekerasan dilakukan 

masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri (eigenrighting), hal tersebut 

dilakukan oleh masyarakat dikarenakan menurut mereka merupakan bentuk sanksi 

yang diberikan masyarakat terhadap pelaku kejahatan sebelum pemberian sanksi 

yang sebenarnya oleh hukum melalui persidangan agar perilaku kejahatan tidak 

diulangi lagi dan menjadi pembelajaran.  

Sistem pidana mengenal asas presumption of innocent atau asas praduga 

tidak bersalah. Maksud dari asas ini ialah setiap orang tidak dapat dianggap 

bersalah atau tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana sebelum adanya 

putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun fenomena yang 

terjadi akhir-akhir ini dalam masyarakat di Indonesia justru bertolak belakang 

dengan asas tersebut, yakni dengan melakukan tindakan main hakim sendiri 

terhadap seorang atau kelompok yang diduga telah melakukan suatau tindak 

pidana. 

Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban juga 

tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasi penegakan 

hukum. Seharusnya hak-hak korban tetap dihormati seperti layaknya manusia 

yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Begitu pula juga dengan pelaku 
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tindak pidana yang menjadi korban tindak pidana main hakim sendiri sama halnya 

dengan korban lainya, mereka mempunyai hak-hak korban yang dimiliki oleh 

korban kejahatan. 

Viktimologi, yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurna 

dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai 

masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbulan korban kejahatan menurut 

proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar 

pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia 

ini. Jadi, jelas viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat 

merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia. 

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Demak  khususnya di Kecamatan 

Gajah pada akhir-akhir ini, maraknya tindak pidana pencurian yang membuat 

warga resah dan meningkatkan sistem keamanan desa secara swakarsa. Bahkan 

pihak kepolisian pun meningkatkan intensitas patroli keliling desa di Kecamatan 

Gajah baik siang maupun malam hari. Beberapa kecamatan yang telah disatroni 

pencuri kebanyakan berada wilayah timur Kabupaten Demak. Sudah banyak 

korban kehilangan harta dan barang berharga yang dimiliki, baik berupa uang, 

emas, dan sepeda motor serta barang berharga lainya.  

Berita terakhir dalam media masa online, seorang laki-laki bertato tanpa 

identitas ditangkap berramai-ramai oleh warga Desa Kramat, Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak, sempat dipukuli setelah dicurigai sebagai pencuri. Dan 

kejadian serupa terjadi pada Minggu, 6 September 2015 pukul 09.00, warga Desa 

Wilalung, Kecamatan Gajah, menangkap seorang laki-laki tanpa identitas yang 



5 
 

 
 

melintas mondar-mandir di Jalan Raya Godong-Karanganyar didepan apotek 

Griya Farma (www.berita.Suarmerdeka.com tanggal 6 September 2015).  Ketika 

ditanya warga tidak mejawab dengan jelas dan berkesan melawan dan 

menghindar, sehingga dicurigai warga sebagi pencuri dan di hakimi masa hingga 

meninggal setelah beberapa saat di bawa ke RSUD Demak 

(www.Jateng.Tribunnews.com  diunduh tanggal 7 September 2015). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik 

untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi 

dengan judul “TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI 

(STUDI KASUS DI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK)” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat diketahui berbagai 

masalah yang menjadi faktor pendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji 

tentang “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban 

Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak)”, dan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Ketidak seimbangan perlindungan korban main hakim sendiri dengan 

pelaku main hakim sendiri 

2. Pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan massa 

3. Proses penanganan tindak pidana main hakim sendiri yang lamban dan 

tidak profesional  

4. Faktor penyebab seseorang menjadi korban main hakim sendiri 

http://www.berita.suarmerdeka.com/
http://www.jateng.tribunnews.com/
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5. Upaya kepolisian dalam melindungi korban main hakim sendiri 

6. Pelaku tindak pidana yang situasinya berubah menjadi korban juga harus 

mendapatkan perlindungan atas perbuatan main hakim sendiri.  

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang akan penulis teliti tidak meluas sehingga dapat 

mengkibatkan ketidak jelasan pada pembahasan masalah, maka penulis akan 

membatasi masalah yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum bagi korban 

main hakim sendiri, fakor seseorang menjadi korban main hakim sendiri, dan 

upaya perlindungan korban main hakim sendiri yang dikhususkan di Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu: 

1. Apa faktor-faktor seseorang menjadi korban main hakim sendiri di 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?  

2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam melindungi korban main hakim 

sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?  

3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri 

di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami berbagai aspek 

tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 
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masalah.  Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor seseorang menjadi korban main 

hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

2. Untuk mendiskripsikan upaya kepolisian dalam melindungi korban main 

hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban main hakim 

sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat teoritis 

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya dapat membantu 

memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu 

pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana 

serta viktimologi pada khususnya mengenai perlindungan korban 

kejahatan. 

2. Memberikan pengetahuan bagi penegak hukum dan masyarakat pada 

umunya dan bagi penulis pada khususnya terhadap perlindungan 

korban main hakim sendiri 

1.6.2. Manfaat praktis 

1. Dapat diketahui berbagai faktor-faktor penyebab seseorang menjadi 

korban main hakim sendiri dan upaya perlindungan yang dilakukan 

kepolisian  
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2. Dapat memberikan masukan, solusi, atau upaya perbaikan-perbaikan 

bagi penegak hukum dalam perlinndungan bagi korban main hakim 

sendiri. 

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi penulis, 

maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga bagian terdiri dari 

bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir, yang di rinci sebagi berikut: 

1.7.1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar judul, pengesahan 

kelulusan, lembar pengesahan, lembar pernyataan yang berisi bahwa 

skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan buatan orang lain dan tidak 

menjiplak karya ilmiah orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, 

lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, dan daftar lampiran. 

1.7.2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi tediri dari 5 (lima) bab yaitu, Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, 

Setra Penutup 

BAB I  PENDAHULUAN penulis menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan  masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA penulis menguraikan penelitian 

terdahulu, landasan teori dan landasan pemikiran. Landasan teori ini 
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diambil daribuku-buku atau sumber lainya mengenai karya ilmiah tersebut. 

Landasan teoritis yang mendasari penulisan ini adalah tinjauan viktimologi 

terhadap perlindungan hukum korban main hakim sendiri. 

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang pendekatan penelitian, 

jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan 

kerangka berfikir. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ini membahas 

tentang: 1). Apa faktor-faktor seseorang menjadi korban main hakim 

sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, 2). Bagaimanakah upaya 

kepolisian dalam melindungi korban main hakim sendiri di Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak, dan 3). Bagaimanakah perlindungan hukum 

terhadap korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak? 

BAB V PENUTUP ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan 

saran dari pembahasan yang diuraikan. 

1.7.3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini sudah berisi daftar pustaka dan lampiran. Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data, 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Galih Imawan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014 dalam 

skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 

Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri 

Boyolali)”. Dalam penelitian terdahulu ini penulis ingin mendidkripsikan 

perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan 

Pengadilan Negeri Boyolali, hambatan yang dialami dan upaya penanganan 

hambatan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galih Imawan mempunyai  

keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas perlindungan 

hukum bagi korban. Namun penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis, dimana  penelitian terdahulu yang dibahas 

adalah perlindungan hukum bagi korban kekerasan sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis membahas perlindungan hukum bagi korban main hakim 

sendiri. Kemudian dalam pemberian perlindungan hukum, pada penelitian 

terdahulu pemberian perlindungan hukum yang dibahas adalah pemberian 

perlindungan hukum yang dilakukan pada tingkat peradilan yaitu Pengadilan 

10 
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Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali sedangkan penelitian ini 

perlindungan hukum bagi korban pada tingkat kepolisian.  

Penelitian terdahulu yang kedua diambil dari penelitian yang dilakukan  oleh 

Muhtar Efendi dari Universitas Negeri Semarang yang melakukan penelitian pada 

tahun 2014 pada skripsi tentang “Tinjauan Viktimologi terhadap Upaya Ganti 

Rugi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi terhadap Putusan 

No.22/Pid.Sus/2012/PN.SMG)”. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi 

korban tindak pidana pemerkosaan dan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh 

Pengadilan Negeri Semarang. 

Melihat penelitian terdahulu yang dilakukan Muhtar Efendi terdapat 

keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya membahas 

mengenai perlindungan hukum bagi korban, namun penelitian terdahulu ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana  penelitian 

terdahulu yang dibahas adalah perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan 

berupa ganti kerugian sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas 

perlindungan hukum bagi korban main hakim sendiri. Kemudian dalam 

pemberian perlindungan hukum, pada penelitian terdahulu pemberian 

perlindungan hukum yang dibahas adalah pemberian perlindungan hukum yang 

dilakukan pada tingkat peradilan sedangkan perlindungan hukum bagi korban 

pada penelitian penulis pada tingkat kepolisian. 
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2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Viktimologi dalam Perspektif Perlindungan Korban  

Perkembangan ilmu viktimologi yang terjadi Pasca 1940-an secara 

khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam 

konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan. 

Hal ini merupakan implikasi dari kejahatan sebagai reaksi terhadap 

pemikiran korban sebagai objek yang pasif. Istilah viktimologi pertama 

kali muncul pada tahun 1947 yang diperkenalkan oleh Benjamin 

Medelsohn dalam artikelnya berjudul “New Bio-Psycho Social Horizons: 

Victimology” (Indah, 2014:7). 

 Istilah viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berati 

korban dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana viktimologi atau 

victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). 

Sedangkan  secara terminologi, viktimologi adalah suatu studi yang 

mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat 

penimbulan korban yang merupakan masalah manusia suatu kenyataan 

sosial (Yulia, 2010:43). 

Selaras dengan pendapat diatas adalah Arif Gosita (1989: 75) 

menyatakanyang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita 

jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari 

pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 

kepentingan dan hak asasi yang menderita”. menggunakan istilah 
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penderitaan jasmani dan rohani (fisik dan mental) dari korban dan 

bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban. 

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli 

Abdussalam (2010: 5) bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat 

penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau 

mengakibatakan mati atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana dan lainya”. Jelas yang dimaksud “orang yang mendapatkan 

penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau 

tindak pidana. 

Viktimologi merupakan suatu kajian ilmiah/studi yang mempelajari 

suatu viktimisasi (criminal) sebagai permasalahan manusia yang 

merupakan  suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat 

perlunya suatu pemahaman (Yulia, 2010:43), yaitu: 

a. Sebagi permasalahan manusia menurut porsi yang sebenarnya 

secara demonsional. 

b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara 

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 

c. Sebagai tindakan seorang (individu) yang dipengaruhi unsur  

struktur tertentu suatu masyarakat tertentu. 

Viktimologi memberikan pengertian yang baik tentang korban 

kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang memberikan penderitaan 

fisik, mental, dan sosial. Viktimologi mencoba memberi pemahaman 

mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban 
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kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka 

menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan 

kejahatan secara lebih tanggung jawab  (Yulia 2010:44). 

Menurut ahli hukum yang mengutip Schafer (Atmasasmita, 1992:7) 

dinyatakan “perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah 

dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini 

merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal 

sebagai viktimologi”. 

Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan oleh Arif Gosita 

(1989:77) bahwa: “masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang  

baru, karena hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan, bahkan diabaikan”. 

Lebih lanjut Romli Atmasasmita (1989:77), memaparkan bahwa: 

“Dimasa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif 

masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa dunia, telah 

ditetapkan adanya persona lreparation atau semacam pembayaran 

ganti rugi, oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

atau offender atau keluarganaya terhadap korban yang telah 

dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut”.  

Perkembangan viktimologi hingga keadaan seperti sekarang tentunya 

tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai 

perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Fase pertama, 

viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini 

dikatakan sebagai “penal or special victimology”. Fase kedua, viktimologi 

tidak hanya mengkaji masalah korban kejaatan, tetapi juga meliputi korban 

kecelakan, pada fase ini dikenal sebagai “general victimology”. Fase 

ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas, yaitu mengkaji 
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permasalahan korban karena penyalahgunan kekuaasaan dan hak-hak asasi 

manusia, pada fase ini dikatakan sebagai “new victimology” (Indah, 

2014:17). 

Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 

penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha 

menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau 

penimbulan korban kejahatan menurut porsi yang sebenarnya secara 

dimensional dan bertujuan memberiakan dasar pemikiran guna 

mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. 

Anatara lain yang ingin dicegah adalah pelaksanaan politik kriminal yang 

dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbulan 

korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu  

kejahatan demi suatu  keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, 

jelas viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat 

merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia. 

Menurut J.E. Sahetapy (1995:25), ruang lingkup viktimologi meliputi 

bagaimana seorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu 

vicmity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, 

termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban 

kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Kemudian Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom (2007:43) 

menyatakan viktimologi menelti topik-topik tentang korban, seperti: 

peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku 
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dengan korban, rentanya posisinya korban dan peranan korban dalam 

sistem peradilan pidana. Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 

Separovic memperoleh pemikran agar viktimologi khusus mengkaji 

korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak 

mengkaji korban karena musibah atau bencana alam diluar kemauan  

manusia (out of man’s will). Pada tahap perkembangan ini pula, korban 

kejahatan bukan saja orang peroranagan, tetapi meluas dan kompleks. 

Persepsinya tidak hanya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, 

institusi, pemerintahan, bangsa, dan negara.  

Kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek kajian 

viktimologi semakin luas setelah  Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) kelima di Genewa tahun 1975 dan Kongres Keenam  Tahun 1980 di 

Caracas, yang meminta perhatian bahwa korban kejahatan dalam cakupan 

viktimologi bukan hanya kejahatan konvensional seperti pemerasan, 

pencurian, penganiayaan, dan lainya. Tetapi juga kejahatan 

inkonvensional, seperti terorisme, pembajakan, dan kejahatan kerah putih. 

Sedangkan dalam Kongres PBB Ketujuh Tahun 1985, menghasilkan 

kesepakatan untuk memerhatikan kejahatan-kejahatan tertentu yang 

diangap atau dipandang membahayakan seperti economic crime, 

environmental, offences, illegal trafficking indrugs, terrorism, apartheid, 

dan industrial crime (Yulia, 2010:46). 

Hal serupa juga dinyatakan Arief Gosita (1989:75-76) bahwa korban 

dapat berarti “ individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. 
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Lebih luas lagi dijabarkan Abdussalam (2010:6-7) mengenai korban 

perseroan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, Bangsa, dan Negara 

sebagai berikut: 

a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu 

mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun 

nonmaterial. 

b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan 

kerugian dalam menjalankan fungsingnya yang menimbulkan 

kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, 

kebijakan swasta maupun bencana alam. 

c. Korban lngkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang 

didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang 

manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh 

berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan 

alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan 

kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah 

dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang 

tidak bertanggung jawab. 

d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang 

diperlukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil 

pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, 

hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. 
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Dengan demikian obyek studi atau ruang lingkup perhatian 

viktimologi menurut Arif Gosita (2009:329) adalah sebagai berikut: 

a. Berbagai macam viktimisasi criminal atau kriminalitas 

b. Teori-teori etilogi viktimisasi criminal 

c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 

viktimisasi criminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, 

pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, 

pengacara, dan sebagainya. 

d. Reaksi terhadap viktimisasi criminal: argumentasi kegiatan-

kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktiminologi usaha-

usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan 

pembuatan peraturan hukum yan berkaiatan. 

e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi 

bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, 

dalam upaya untuk menjadikan masyarakat tidak menjadi korban dalam 

arti luas, hal ini untuk mengedepankan hak asasi manusia maupun sisi 

penderitaan manusia. Viktimologi   memberikan pemahaman lebih baik 

untuk melakukan perlindungan terhadap korban, yaitu (Indah, 2014:18-

19): 

1. Victimology is the most significant innovation in the latest 

development of penal and panitentiary sciences and it is 

progressing in the theoretical and pratical fields. Its subject has 
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still not been cleary defined and delimited from other related 

disciplins. 

2. The study of personality and situation of the victim, the manifest 

from and causes human suffering, is socially relevant for the 

prevention or elevation of suffering. 

3. The basic question is not what did a victim do and why, but haw 

can we prevent the same or another person from repeating this, 

from finding himself in the same situation. Not all people are 

exposed to the same risk af suffering, but it is present in all. Same 

categories of citicents are particulary at risk.... 

4. The right to life, liberty and security are the fundamental natural 

right of man. A person’s right to life, liberty and security must not 

remain a dead letter on paper. 

5. Victim are all those who suffer at the hands of other people or of 

the system, in society and nature. A wellconceived system fo the 

protection of a potential victims from suffering should be develop. 

6. The potentian and real victim in the legal system does not satisfy 

his human right and thus his right to life, health, and security must 

be promoted. 

7. The victime may be and is an important factor inseeing that the 

law is carried out; the measurers by the institution of formal and 

social will largely depend on the victim’s willingness to repart his 

suffering. 
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Peran pentingnya viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari 

tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial. Manfaat prespektif ini 

memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang 

pendefinisian korban, dan berbagai segmen sosial, prilaku dan subjek yang 

dapat terlihat dalam proses penimbulan korban atau viktimisasi. Hal ini 

untuk memberdayakan masyarakat terhadap berbagai bentuk viktimisasi 

dalam realita sosial, untuk memberikan dasar pemikiran bagi upaya 

perlindungan bagi korban. 

Viktimologi dalam perspektif perlindungan korban juga 

disumbangkan dalam hukum pidana, khususnya dalam hal pidana dan 

pemidanaan rangka penegakan hukum pidana. Apabila selama ini 

pertimbangan dari sudut pelaku lebih mendominasi, maka kajian 

viktimologi sebagai applied science akan membuat pidana dan 

pemidanaan terhadap pelaku dapat lebih proposional dan 

dipertanggungjawabkan. Adanya kedudukan dan peran korban dalam 

terjadinya kejahatan, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi 

hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang ditetapkan 

kepada pelaku sebagai perlindungan korban. 

Dalam United Nation Declaration of Basic Principel of Justice for 

Victim of Crime and Abuse of Power, tanggal 15 Desember 1985, PBB 

menghimbau agar memperhatikan korban kejahatan dengan cara 

memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan. Termasuk dalam 

hal ini adalah memperjuangkan restitusi dan kopensasi serta memberikan 
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bantuan, baik mental, medis, psikologis mauun sosial melalui lembaga-

lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.   

2.2.2. Perlindungan Hukum 

Padanan kata perlindugan dalam bahasa inggris adalah protection, 

yang berarti perlindungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal 

sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut secara 

kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna 

perlindungan, yaitu: 

1. Unsur tindakan melindungi 

2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi 

3. Unsur cara melindungi 

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan 

mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan 

melindungi pihak-pihak tertentu yang ditunjukan untuk pihak tertentu 

dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sedangkan Perlindungan dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) adaalah “segala upaya 

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 

kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga 

perlindungan saksi dankorban (LPSK) atau lembaga lainya sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku.  
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Menurut J.C.T. Simorangkir, Hukum merupakan segala peraturan 

yang siftnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam 

masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Sehingga  

perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau 

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada 

beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut 

(Sasongko, 2007:31): 

1. Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk: 

a. Memberikan hak dan kewajiban 

b. Menjamin hak-hak subjek hukum 

2. Menegakkan peraturan (by the law enforcemen) melalui: 

a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah 

(preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan 

perjanjian dan pengawasan; 

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi (reprensive) 

setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, 

dengan cara mengenakan sanksi hukum, berupa sanksi pidana 

dan hukuman; 

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, 

recovery), dengan membayar kopensasi atau ganti kerugian. 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berkerjanya fungsi 

hukum mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan 
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yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik 

itu bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik yang secara 

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum 

dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi 

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kemanfaatan, dan kedamaian. 

2.2.3. Korban (Victim) 

2.2.3.1. Pengertian Korban 

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa korban adalah 

“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau 

kerugaian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 

Melihat dari rumusan, tersebut yang disebut korban adalah: 

1. Setiap orang, 

2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

3. Kerugian ekonomi, 

4. Akibat tindak pidana. 

Kemudian pengertian korban juga dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara 

Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam 

Pelanggaran Ham yang Berat. Disebutkan bahwa korban adalah 

“orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami 
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penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari 

ancaman, ganguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. 

Crime Dictionary mengemukakakan bahwa Korban 

(victim) adalah “orang yang telah mendapatkan pendritaan fisik 

atau penderiataan mental, kerugian harta benda atau 

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran 

ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainya”. 

Berbagai pengertian tentang korban juga banyak 

dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari 

konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai 

korban kejahatan, sebagaimana dalam buku C. Maya Indah. 

Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan 

Kriminologi  diantaranya sebaga berikut (Indah, 2014:21-42): 

a. Kongres PBB ke-7 yang membicarakan The Prevention 

Ofcrime and The Treatment of Offenders di Milan melalui 

Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and 

Abuse of Power sebagai rencana revolusi tentang 

perlindungan korban, yang kemudian pada akhirnya 

menjadi resolusi MU PBB No. 40/34 mendefinisian korban 

kejahatan dalam butir No.1 sebagai  (Indah, 2014:24): 

“Persons who individually or collectively, have 

suffered harms, including physical or mental injury, 
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emotional sufferin, economic loss or substantial impairment 

of their fundamental right, thourghs acts or omission that 

are in violation of criminal laws operative within member 

states, including those law proscribing criminal abuse of 

power”. 

b. Z. P. Separovic 

“….the person who are threatened injured or destroyedby 

an actor or omission of another (mean, structure, 

organization, or institution) and consequently a victim 

would be anyone who has sufferedrom or been threatened 

by punishable (not only criminal act but also other 

punhisable act as misdemeanors, economic offenses, non-

fulfitment of work duties) or an accident. Suffering may be 

caused by another structure where people are also 

involved” 

c. Arief Gosita 

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita 

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan yang 

mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang 

dirugikan. 

d. J. E. Sahetapy 

Penderitaan baik secara fisik maupun secara pesikis atau 

mental bertalian dengan pelbagai perbuatan. Perbuatan 
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yang dilakukan itu bisa dari perorangan, suatu kelompok 

tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari pihak 

penguasa, sehinggakorban bukan saja perorangan 

melainkan dapat pula beberapa orang, sekelompok orang 

atau komunitas tertentu atau sebagian dari rakyat yang 

menderita  bukan saja fisik,melainkan inklusif dalam arti 

financial, ekonomis,sosial, agama, dan dalam artian 

sikissecara luas. 

e. Muladi 

Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara 

individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, 

termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, 

ekonomi, gangguan subtansial terhadap hak-haknya yang  

fundamental, melalui perbuatan ataupun emosi yang 

melanggar hukum pidana di masing-masing negara, 

termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 

2.2.3.2. Lingkup Korban 

Korban kejahatan pada awalnya merupakan korban orang 

perseorangan  atau individu. Hal ini karena lazimnya yang terjadi 

dimasyarakat kejahatan yang terjadi adalah pembunuhan, 

penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Namun pada tahap 

perkembangan, korban kejahatan bukan saja orang perorangan 

tetapi meluas dan kompleks.  
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Presepsi mengenai korban tidak hanya mengenai jumlah 

korban baik individu maupun kelompok (orang), tetapi meluas 

lagi pada korporasi, institusi, pemerintah, swasta, bangsa dan 

negara. Lebih luas lagi dijabarkan Abdussalam mengenai korban 

perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, 

dan negara sebagai berikut (Bambang, 2014:11-12): 

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu 

mendapata penderitaan jiwa, fisik, materiel, maupun 

nonmaterial. 

2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami 

penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinyayang 

menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari 

kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana 

alam. Kemudian bila dikaitkan dengan kejahatan secara 

kualitas maupun kuantitas dapat ditambahkan dalam 

perkara korupsi, terorisme, narkotika, perusakan 

lingkungan dan  illeg loging. 

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam 

yang mengalami bencanayang ditimbulkan oleh kebijakan 

pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu 

maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab. 

4. Korban masyarakat adalah, bangsa dan negara adalah 

masyarakat yang yang diperlakukan diskriminatif tidak 
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adil, tumpang tindih pembagian hasil, pembangunan serta 

hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya 

tidaklebih baik setiap tahun.    

2.2.3.3. Hubungan korban dengan kejahatan dan peradilan pidana 

2.2.3.3.1. Hubungan korban dengan kejahatan 

Pada umumnya hubungan korban dengan kejahatan 

adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Hal 

atau unsur terpenting adalah korban sebagai pihak yang 

dirugikan. Hal ini dapat bahwa korban merupakan korban 

“murni” dari sebuah tindakan kejahatan. 

Selanjutnya hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat 

dari tingkat kesalahanya. Menurut Mendelsohn dalam bukunya 

Bambang Waluyo (2014:19-20), berdasarkan tingkat kesalahanya 

korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu: 

a. Sama sekali tidak bersalah; 

b. Menjadi korban karena kelalaianya; 

c. Sama salahnya dengan pelaku; 

d. Lebih bersalah dari pelaku; 

e. Korban alah satu-satuna yang bersalah (pelaku tidak dapat 

dipidana atau dibebaskan) 

Kemudian bila dihubungkan berdasarkan dengan sassaran 

tindakan pelaku dapat dibedakan menjadi dua korban, yaitu 

(Bambang, 2014:20): 
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a. Korban langsung,yaitu mereka yangsecara langsung 

menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku. 

b. Korban tidak langsung,yaitu mereka yang meskipun tidak 

secara lansung menjadi sasaran perbuatan pelaku,tetapi juga 

mengalami penderitaan atau nestapa. 

2.2.3.3.2. Hubungan korban dengan peradialan pidana 

1. Sebagai korban 

Korban diposisikan sebagai korban dalam peradilan 

pidana, hak haknya tercantum dalam KUHAP dan 

perundang-undanagan lain. Korban tidak terpisahkan dalam 

proses pradilan pidana yang saat ini dilindungi dengan 

undang-undang yang mengatur hak-hak dan perlindungan 

korban. Untuk mewujudkan perlindungan bagi korban 

diperlukan keseriusan, profesionalitas, dan akuntabel oleh 

korban itu sendiri, lembaga perlindungan saksi dan korban 

(LPSK), penegak hukum, dan masyarakat.    

2. Korban sebagi saksi 

Korban bertindak atau dijadikan sebagai saksi di 

pengadilan merupakan saksi yang memberatkan (a charge), 

yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan.  Dalam 

Pasal 1 angka 26 yang dimaksut saksi adalah orang yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan peradialan tentag sesuatu 
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perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihatsendiri, dan ia 

alami sendiri. Hak, kewajiban, dan perlindungan korban 

diatur dalam undang-undang terkait.   

3. Korban sebagai tersangka atau terdakwa 

Korban adakalanya dapat menjadi tersangka dan juga 

sebagi  terdakawa, hal ini dapat dijelaskan atau dipaparkan 

sebagai berikut (Bambang, 2014:28): 

a. Korban dan pelaku adalah tunggal (dwi tunggal) 

b. Pelaku berpura-pura sebagai korban dalam kasus 

demikian dapat terjadi pelaku tunggal ataupun 

penyertaan dan pembantuan (Pasal 55 atau Pasal 56 

KUHP) pelaku lebh dari satu orang . 

c. Pelaku kejahatan karena hasilrekayasa (yang 

bersangkutan sebenarnya korban kejahatan) oleh 

penegak hukum danpihak-pihak tertentu. 

d. Pelaku kejahatan karena salah tangkap dan proses 

hukum lain, sehingga menjadi korban kesewenangan 

ataupun keting profesionalionalan penegak hukum. 

Apabila terjadi hal demikian, penanganannya pada 

umumnya sama dengan perkara pidana lain, meskipun 

harus pula dilihat kasus perkasus (kasuitis). Tentu saja 

korban juga menjadi terdakwa, dapat memberatkan maupun 

meringankan.  
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2.2.4. Main Hakim Sendiri 

Dalam viktimologi main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan 

masyarakat luas dan media massa dengan peradilan masa, penghakiman 

masa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk masa, atau anarkisme, 

merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “eigenrichting” yang 

berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan 

hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat 

kekuasaan pemerintah. Atau dengan kata lain main hakim sendiri atau 

eigenrichting adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak 

tanpa melewati proses sesuai hukum. 

Dalam Jung Dictonary of law, main hakim sendiri  yang dalam 

istilahnya eigenrichting memiliki arti suatu tindakan untuk melaksanakan 

hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk 

melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-

wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini 

merupakan sanksi dari perorangan. Sehingga dapat dipahami bahwa 

tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan seseorang atau 

kelompok baik teroganisir maupun tidak teroganisir secara sewenang-

wenang yang dilakukan untuk memberikan sanksi tanpa adanya putusan 

pengadilan dalam bentuk penganiayaan, perusakan harta benda, dan lain 

sebaginya. 

Dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan Indonesia ialah 

negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Negara Republik  Indonesia 
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yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur 

setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-

perturanya yang bersumber dari hukum termasuk aturan main hakim 

sendiri. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai 

perbuatan main hakim sendiri (pasal 351, 170, dan 406 ayat (1) KUHP) 

untuk melindungi korban dari tindakan tersebut sehingga tercipta 

kepastian hukum.  

Dalam hukum pidana main hakim sendiri merupakan pelanggararan 

terhadap hak asasi manusia atau pelanggaran terhadap asas pokok hukum 

acara pidana yaitu presumtio et innocence (praduga tidak bersalah). Main 

hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang menimbulkan 

ketidak kondisifan, tidak tertib, dan tidak aman. Tindakan masyarakat 

dengan memukuli, penganiayaan, pengerusakan dan lainya merupakan 

bentuk lain dari kejahatan. 

Tindakan main hakim sendiri lebih sering dilakukan secara massal 

untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan 

dari keluarga korban. Tindakan kekerasan yang diambil masyarakat 

dianggap sebagi langkah tepat untuk menyelesaikan masalah yang 

dianggap sebagi perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya bentuk-bentuk 

main hakim sendiri tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada 

umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subjek 

pelakunya yang lebih dari satu orang atau disebut dengan massa. 
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Melihat dari definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

massa dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan 

perbuatan pidana para pelaku dalam jumlah banyak/lebih dari satu orang, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, direncanakan atau tidak 

direncanakan, spontanitas telahterjalin kerjasama baik hal tersebut 

dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal satu 

rangkaian  pristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana 

ataulebih spesifik menimbulkan ataumengakibatkan terjadinya kerusakan 

baik fisik maupun non fisik. Hal ini diatur dalam Pasal 170 KUHP 

(Hamzah, 2008:7). 

Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dengan ancaman pidana penjara. 

Dalam Pasal 170 KUHP berbunyi 

(1) Barang siapa dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga 

bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, 

diancam dengan pdana penjara paling lama lima tahun enam bulan 

(2) Yang diancam bersalah 

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan 

sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang 

digunakan mengakibatkan luka-luka;  

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika 

kekerasan mengakibatkan luka berat; 

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika 

kekerasan mengakibatkan maut. 
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(3) Pasal 89 tidak diterapkan 

Dalam Pasal 170 KUHP dapat diuraikan bahwa unsur-unsurnya 

adalah barang siapa, terang-terangan, dengan tenaga bersama, 

menggunakan kekerasan, terhadap orang atau barang. Dalam Pasal 170 ini 

memiliki perbedaan yang mendasar dengan pasal 351, dikarenakan pasal 

ini pelaku lebih dari satu orang dan dilakukan pada satu waktu yang 

bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan, dan dilakukannya 

tindakan di hadapan orang banyak atau diruang publik terbuka.  

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam 

hukum positif di Indonesia terdapat aturan yang mengatur mengenai 

tindakan main hakim sendiri. Aturan tersebut secara tegas, walaupun tidak 

secara tesurat tertulis main hakim sendiri didalamnya. Aturan tersebut ada 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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2.3. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka berfikir 

 

Logika berfikir penulis berawal dari realita kondisi sosial masyarakat 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagai masyarakat pesisir pantai utara yang 

dikenal sebagai masyarakat yang agamis tetapi berwatak keras, yang diikuti 

dengan kenakalan remaja, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang 

Realita masyarakat Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak 

Kondisi sosial masyarakat yang berwatak keras, 

pendidikan dan pengetahuan hukum yang rendah serta 

ketidak percaya dengan penegakan hukum 

Main hakim sendiri 

 

UU NO 13 TAHUN 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 

Perlindungan  

korban 

Litigasi 

Pasal 170 KUHP 

(kekerasan) 

 

Non litigasi 

Proses ADR dengan 

cara mediasi 

Ganti 

kerugian/restitusi 
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rendah, sehingga mudah terprovokasi untuk melakukan perbuatan main hakim 

sendiri terhadap ppelaku kejahatan. Sehingga perlunya korban main hakim sendiri 

mendapatkan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri dapat diupayakan 

melalui proses pradilan maupun luar peradilan. Upaya perlindungan korban 

melalui pradilan dengan menghukum pelaku dengan pengenaan Pasal 170 KUHP, 

sedangkan perlindungan hukum diluar proses pradilan dapat dilakukan melalui 

proses ADR (Alternative Dispute Resolution) melalui mediasi penal dengan 

ketentuan ganti kerugian/restitusi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Dari uraian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab seseorang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak dipengaruhi oleh sikap dan tindakan korban yang 

menjadi peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Peran korban main hakim 

sendiri di Kecamatan Gajah dalam terjadinya tindkana main hakim sendiri 

adalah kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada 

provokasi dari korban. 

2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani korban main hakim 

sendiri di Kecamatan Gajah adalah dengan mengamankan dan menyelamatkan 

korban dari amukan massa sebagai bentuk perlindungan korban pertama kali, 

kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus main hakim 

sendiri dan melakukan pencegahan agar tidak timbul korban main hakim 

sendiri terulang kembali. 

3. Perlindungan hukum terduga pelaku pencurian sebagai korban tindak pidana 

main hakim sendiri di Kecamatan Gajah adalah pada pelaku tindak pidana 

pencurian sebagai korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah berupa 

ganti kerugian yang diperoleh dari kesepakatan secara kekeluargaan dalam 

proses ADR (Alternative Dispute Resolution). dari kedua belah pihak tanpa 
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memberatkan salah satu pihak. Namun dalam hal pidana pokok yang 

dincamkan pelaku main hakim sendiri tidak dilaksanakan disebabkan proses 

terhenti di pihak kepolisian. 

5.2. Saran  

Setelah selesainya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis ingin 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Masyarakat harus mampu menjaga sikap dan tindakan agar tidak menjadikan 

peran terjadinya kejahatan oleh pelaku kaejahatan. 

2. Diharapkan aparat penegak hukum lebih profesional dalam menangani korban 

main hakim sendiri sehingga terpenuhinya hak-hak korban dalam 

mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. 

3. Korban tindak pidana main hakim sendiri seharusnya mendapatkan kedudukan 

yang lebih besar dari negara melalui aparat penegak hukum. Selama ini yang 

lebih diperhatikan dalam peraturan-peraturan adalah hak-hak tersangka. 

Dengan menindak tegas para pelaku tindakan main hakim sendiri disamping 

proses ADR (Alternative Dispute Resolution) yang dilakukan, sebagai bentuk 

perlindungan korban. Dan pihak kepolisian tidak serta merta menyamakan 

semua kasus tindak pidana dalam proses ADR dalam penyelesaian kasus, 

sehingga dapat terwujudnya tegaknya hukum positif indonesia. 
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