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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal sebagai 

“strafbaar feit” dalam hukum pidana Belanda. Meskipun istilah ini 

ditemukan di WvS Hindia Belanda, namun tidak ada penjelasan 

resmi untuk arti kata strafbaar feit. Oleh karenanya para sarjana 

berusaha memberikan pendapat yang berbeda-beda terhadap istilah 

tersebut. Moeljatno menerjemahkan “strafbaar feit” ke dalam 

bahasa Indonesia sebagai “perbuatan pidana” yang diartikan 

sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan itu (Moeljatno, 2002: 54). 

Kemudian, P.A.F. Lamintang menerjemahkan istilah “strafbaar 

feit” sebagai “tindak pidana”. Disebutkan bahwa tindak pidana 

sebagai suatu tindakan melanggar hak dengan sengaja telah 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan (P.A.F. 

Lamintang, 1997: 181). Sedangkan R. Soesilo menerjemahkan 

“strafbaar feit” sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan 

yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila 

dilakukan atau dialpakan itu diancam dengan hukuman (R. Soesilo, 

1977 : 4). 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam KUHP pada 

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada 

dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-

unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud 
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dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 

si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk 

ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam 

hatinya. Kemudian yang dimaksud unsur objektif yaitu unsur-

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diluar diri 

si pelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan. Menurut Lamintang, unsur-

unsur subjektif terdiri dari: 

1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan; 

2) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging 

seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

3) Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat 

misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan dan pemalsuan, dll; 

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voobedachte read 

seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan 

pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP. 

(Lamintang, 1997: 193-194) 

Selanjutnya Lamintang juga menjabarkan unsur-unsur 

objektif menjadi: 

1) Sifat melanggar hukum; 

2) Kualitas dari si pelaku; 

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

(Lamintang, 1997: 194). 

Terdapat dua aliran mengenai unsur-unsur tindak pidana, 

antara lain: 

1) Aliran monistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau 

perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat 

demikian tidak memisahkan antara unsur adanya perbuatan, 

unsur pemenuhan rumusan undang-undang, dan unsur sifat 

melawan hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur 

kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, dan 

unsur penghapusan pidana sebagai pertanggungjawaban 
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pidana. D. Simons mengatakan bahwa pengertian tindak 

pidana (strafbaarfeit) adalah suatu perbuatan yang oleh hukum 

diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, 

dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap 

bertanggung jawab atas perbuatannya. Atas dasar pandangan 

tentang tindak pidana tersebut unsur-unsur tindak pidana 

menurut Simons antara lain:  

a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau 

tidak berbuat atau membiarkan);  

b) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);  

c) Melawan hukum (onrechtmatig);  

d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband 

staad);  

e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 

(toerekeningsyatbaar persoon) (Abidin Farid, 1983: 

194) 

Aliran monistis memandang unsur pembuat delik sebagai 

bagian dari strafbaar feit. Sehingga, penganut aliran monistis 

tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat bahwa 

unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut 

pembuat delik meliputi (Abidin Farid, 1983: 46): 

a) Kemampuan bertanggungjawab 

b) Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan atau 

kealpaan 

c) Tidak adanya alasan pemaaf 

2) Aliran dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara 

perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, 

dimana jika hanya ada unsur perbuatan yang memenuhi 

rumusan undang undang serta melawan hukum saja maka 

sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak 

pidana dan dapat dipidana. Moeljatno selaku sarjana yang 

memiliki aliran dualistis memberikan arti tentang 

strafbaarfeit, yaitu sebagai perbuatan yang diancam 

dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. 

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :  

a)  Perbuatan (manusia); 
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b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini 

merupakan syarat formil) dan 

c) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas 

legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) 

KUHP. Syarat meteriil pun harus ada pula, karena 

perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau 

tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan 

dengan atau menghambat tercapainya tata dalam 

pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh 

masyarakat. (Moeljatno, 2002:54) 

 Dengan demikian, dalam aliran dualistis terdapat 

pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. 

Artinya pandangan dualistis tersebut dalam merumuskan batasan 

tindak pidana hanya mencakup perbuatan yang memenuhi 

rumusan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, 

tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan 

adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, 

hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak 

terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan 

monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat 

dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama 

sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih 

harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada 

pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan 

dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana 

harus lengkap adanya (Soedarto, 1991: 30). 

c. Jenis Tindak Pidana 

1) Menurut Sistem dalam KUHP 

a) Kejahatan (rechtdelicen) ialah perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan 
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itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau 

tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat 

sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya 

pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut 

kejahatan. 

b) Pelanggaran (wetsdelicten) ialah perbuatan yang oleh 

umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-

undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat 

undang-undang yang mengancam dengan pidana. 

Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. 

Delik semacam ini disebut pelanggaran (Ismu Gunadi, 

2014: 44). 

2) Delik Formal dan Delik Materiil 

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 

kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak 

memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu 

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian 

tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada 

pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian 

digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Delik 

materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 

kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini 

baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah 

terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan 

(Pasal 378 KUHP) (Adami Chazawi, 2007: 126). 

3) Berdasarkan Macam-Macam Perbuatannya 

a) Delik commisonis yaitu berupa pelanggaran terhadap 

larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, 

pencurian, penggelapan dan penipuan.  

b) Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap 

perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang 

diperintahkan. Misalnya tidak mengahadap sebagai saksi 

di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong 

orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 

KUHP). 

c) Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik 

berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), 

akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. 

Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak 

memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP). (Ismu Gunadi, 

2014: 46) 

4) Delik Dolus dan Delik Culpa 

Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, 

misalnya Pasal 187 KUHP. Sedangkan delik culpa yaitu delik 
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yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya 

Pasal 195 KUHP. 

5) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 

dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku 

II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah 

semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. 

6) Delik Biasa dan Delik Aduan 

Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya 

penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan 

adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak 

pidana adalah delik biasa yang dimaksudkan ini. Delik aduan 

adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan 

penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya 

pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni 

korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) 

atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau 

orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang 

berhak. 

7) Delik yang Berlangsung dan Delik yang Selesai 

Delik yang berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri 

bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, 

misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 

KUHP). Sedangkan delik yang selesai yaitu delik tiada lebih 

dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau 

melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti 

menghasut, membunuh dan membakar. 

2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum 

a. Pengertian Perlindungan Hukum 
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Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman 

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau 

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus  diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 

2000: 74). 

dalam ranah ketentuan hukum pidana, Barda Nawawi 

Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak 

pidana dapat dilihat dari dua makna, antara lain:  

1) Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak 

menjadi korban tindak pidana, hal ini berarti perlindungan hak 

asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. 

2) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh 

jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang 

yang telah menjadi korban tindak pidana, hal ini dapat 

dikatakan identik dengan penyantunan korban. Bentuk 

santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), 

pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan 

pemaafan), serta pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, 

jaminan/santunan kesejahteraan sosial) (Barda Nawawi Arief, 

2007: 61). 

b. Bentuk Perlindungan Hukum 

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur 

ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk  

perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon 

menyatakan bahwa perlindungan hukum terdiri dari dua jenis, 

yaitu: 
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1) Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan yang 

diperoleh dari pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat didalam 

peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran 

terjadi serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan 

suatu kewajiban. 

2) Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif ini bertujuan untuk 

menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan yang 

merugikan pihak lain atau untuk perlindungan jika hak-haknya 

dilanggar. Penanganannya perlindungan hukum ini 

dilaksanakan oleh Pengadilan. Prinsip perlindungan hukum ini 

yaitu tindakan pemerintah yang masih bertumpu serta 

bersumber dari suatu pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia tersebut, karena menurut sejarah dari 

barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, ditunjukan 

kepada kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 

yaitu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan 

sebagai prinsip suatu negara hukum. Jika dikaitkan dengan 

pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusianya, pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia juga mendapatkan tempat utama dan dapat 

dikaitkan dengan tujuan dari suatu negara hukum (Philipus M. 

Hadjon, 1988: 5). 

  Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam 

perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian 

dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk 

perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk 

menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran 
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negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat 

mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat 

(Arief, 1998: 73). 

3. Tinjauan tentang Korban 

a. Pengertian Korban 

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan 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 (Arif Gosita, 1989: 75). 

Sedangkan Benjamin Mendelsohn dalam Arif Gosita  

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 definisi evolusi viktimologi dapat 

dicirikan oleh keseluruhan karakteristik psikologi atau bio-

psikologis, yang umum bagi semua korban pada umumnya, untuk 

mencegah dan melawan. Jadi masalah korban dapat dijelaskan dari 

evolusi suatu masyarakat yang berlangsung terus. Apakah korban 

benar-benar korban atau penjahat itu bisa jadi korban karena 

melawan atau menjegah sesuatu perbuatan yang dapat 

merugikannya atau bisa disebut dengan pertahanan diri (Arif 

Gosita, 1993: 46-47). 

dalam perspektif ilmu hukum pidana lazimnya pengertian 

“korban kejahatan” merupakan terminologi disiplin ilmu 

kriminologi yang kemudian dikembangkan dalam sistem 

peradilan pidana. Dikaji dari perspektif viktimologi, pengertian 
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korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. dalam 

pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita 

atau dirugikan akibat pelanggaran baik yang bersifat pelanggaran 

hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) 

atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan 

(victim abuse of power). Sedangkan pengertian korban dalam arti 

sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban 

kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana (Mulyadi, 

2010: 1-2). 

Mengacu kepada Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Saksi 

dan Korban, “Korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban dalam hal ini 

adalah mereka yang telah dirugikan baik secara materi maupun 

non-materi akibat dari kejahatan malicious distribution terhadap 

konten pornografi. 

b. Klasifikasi Korban 

Mulyadi menyatakan korban dapat diklasifikasikan secara 

global menjadi:  

1) Korban kejahatan (victims of crime) sebagaiamana 

termaktub dalam  ketentuan hukum pidana sebagai pelaku 

(offender) diancam dengan  penerapan sanksi pidana. Pada 

konteks ini maka korban diartikan  sebagai penal victimology 

di mana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan 

tradisional, kejahatan kerah putih (white collar crime), serta  

victimless crime, yaitu viktimisasi dalam korelasinya dengan  

penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. 

2) Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victims abuse of 

power). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan 

terminologi political  victimology dengan ruang lingkup 

abuse of power, hak asasi manusia, dan terorisme. 

3) Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat 

administratif atau  yang bersifat non penal sehingga ancaman 

sanksinya adalah sanksi  yang bersifat administratif bagi 

pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkupnya 

bersifat economic victimology. 
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4) Korban akibat pelanggaran kaidah sosial dalam tata 

pergaulan  bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan 

hukum sehingga  sanksinya bersifat sosial atau sanksi moral 

(Mulyadi, 2010: 2-3) 

Sellin dan Wolfgang dalam Mulyadi mengklasifikasikan 

secara eksplisit jenis korban sebagai berikut:  

1) Primary victimization, merupakan korban individual. Jadi, 

korbannya adalah orang perorangan atau bukan kelompok.  

2) Secondary victimization, yang menjadi korban adalah 

kelompok seperti badan hukum. 

3) Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah 

masyarakat luas.  

4) Mutual victimization, yang menjadi korban adalah si 

pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, narkotika.  

5) No victimization, bukan berarti tidak ada korban, 

melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya 

konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil 

produksi (Mulyadi, 2007: 160) 

Lebih lanjut, Mulyadi dalam Setyanawati menjabarkan jenis-

jenis korban sebagai berikut: 

1) Non-participating victims, yaitu mereka yang tidak peduli 

terhadap upaya penanggulangan kejahatan 

2) Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat 

karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban. 

3) Provocative victims, yaitu yang menimbulkan rangsangan 

terjadinya kejahatan 

4) Participating victims, yaitu mereka dengan perilakunya 

memudahkan dirinya menjadi korban. 

5) False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena 

perbuatan yang dibuatnya sendiri (Setyanawati, 2015: 67-

68) 

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan tersebut 

memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi 

menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut 

(Setyanawati, 2014: 68): 

1) Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada 

hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada 

kasus kecelakaan pesawat. dalam kasus ini tanggung jawab 

sepenuhnya terletak pada pelaku. 

2) Proactive victims, yaitu seseorang yang secara aktif 

mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus 

selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku. 
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3) Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat 

akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya 

menjadi korban. 

4) Biologically weak victim, yaitu mereka yang memiliki fisik 

yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. 

5) Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki 

kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia 

menjadi korban. 

6) Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban 

karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya 

korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi. 

c. Peranan Korban dalam Tindak Pidana 

Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak 

pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti 

dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang 

kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya 

tindak pidana. Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan 

keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun 

sikap dan keadaaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat 

kejahatan (Rena Yulia, 2010: 75). Pada umumnya korban 

menjadi korban dari tindak pidana dikarenakan semata-mata 

bersalah, atau karena kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, 

kelemahan, dan juga kesialan. Akan tetapi perkembangan 

globalisasi, sosiologis, teknologi informasi, dan faktor-faktor 

lain, memungkinkan adanya korban yang tidak murni. Oleh 

karenanya, korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku, 

bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih lanjut, Rena Yulia 

berpendapat bahwa peranan korban dalam menimbulkan suatu 

tindak pidana atau kejahatan antara lain: 

1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban 

untuk terjadi.  

2) Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si 

korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.  

3) Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja 

sama antara si pelaku dan si korban. 
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4) Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi 

bila tidak ada provokasi dari si korban. (Rena Yulia, 2010: 

81). 

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari 

tingkat kesalahannya. Mendelsohn dalam Rena Yulia 

membedakan korban berdasarkan derajat kesalahannya menjadi 5 

(lima) macam, yaitu:  

1) Yang sama sekali tidak bersalah;  

2) Yang jadi korban karena kelalaian;  

3) Yang sama salahnya dengan pelaku;  

4) Yang lebih bersalah dari pelaku;  

5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal 

ini pelaku dibebaskan) (Rena Yulia, 2010: 52). 

 

d. Hak-Hak Korban 

Hak-hak korban diatur secara eksplisit di dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai 

berikut: 

Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, adanya korban 

mempunyai hak berupa:  

a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga 

dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang 

berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya; 

b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; 

c) Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d) Mendapat penerjemah; 

e) Bebas dari pernyataan yang menjerat; 

f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 

g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  

h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

i) Mendapatkan identitas baru; 

j) Mendapatkan kediaman baru; 

k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan. 

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi 
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dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, terdapat 

beberapa bentuk perlindungan: 

a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari 

ancaman fisik dan mental; 

b) Perahasiaan identitas korban dan saksi; 

c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 

pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. 

 

4. Tinjauan tentang Malicious Distribution 

a. Pengertian Malicious Distribution 

 Malicious distribution dapat juga disebut sebagai non 

consensual pornography atau involuntary pornography karena 

penyebarluasan materi asusila tidak mendapatkan persetujuan 

dari korbannya (Christianto, 2017: 302). Citron & Franks 

berpendapat “the distribution of sexually graphic images of 

individuals without their consent.”, sedangkan menurut 

Kirchengast “the sharing of intimate images without the consent 

of the person depicted,…” (Christianto, 2017: 303). 

 Menurut Violence Against Women Learning Network, 

malicious distribution adalah penggunaan teknologi sebagai alat 

untuk memanipulasi dan mendistribusikan materi ilegal yang 

bertujuan untuk memfitnah dan terkait dengan korban dan/atau 

organisasi anti kekerasan terhadap perempuan (Baker, dkk,  2013: 

6). Selanjutnya, Komnas Perempuan dalam CATAHU 2021 

menyatakan bahwa ancaman distribusi foto/video pribadi adalah 

penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer 

dan/atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang 

salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di 

situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada 

seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk 

mencemarkan reputasi (Komnas Perempuan, 2021: 49). 
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 Bilamana ditelisik lebih dalam, malicious distribution dapat 

dikatakan sama dengan sekstorsi. Sekstorsi merupakan bentuk 

KBGO yang dilakukan dengan memeras korban dengan 

memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban yang 

didapatkan baik secara hacking, editing, maupun diberikan secara 

langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu 

hubungan. Foto atau video tersebut lantas disalahgunakan oleh 

pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman guna memeras 

materi maupun secara seksual kepada korban (Christian, 2020: 

84). Sekstorsi dan Non-Consensual Pornography (revenge porn) 

memang memiliki persamaan, yang menjadi pembeda mutlak 

dari keduanya adalah dalam kejahatan sekstorsi terdapat unsur 

pemerasan oleh pelaku (Sugiyanto, 2021: 24). 

 Thorn dalam Christian mendefinisikan malicious 

distribution sebagai: “threats to expose a sexual image in order 

to make a person do something”. Malicious distribution 

merupakan sebuah bentuk perkembangan kejahatan dari revenge 

porn. Perbedaannya terdapat pada tahapan yang dilakukan oleh 

pelaku kepada korban sebelum menyebarkan foto atau video 

mengandung pornografi milik korban, yaitu pelaku akan 

melakukan pemerasan guna mengambil keuntungan dari korban 

(Christian, 2020: 84). 

b. Contoh Malicious Distribution 

 Baker mengemukakan contoh-contoh dari malicious 

distribution, antara lain: 

1) Pemerasan dengan mengancam akan menyebarkan foto 

atau video intim (revenge porn) 

2) Memanipulasi gambar fotografi dan mendistribusikannya 

(morphing/deepfake) 

3) Penggunaan yang tidak sah atas video/gambar/foto 

pribadi 

4) Memposting materi yang memfitnah di situs jejaring 

sosial 
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5) Menggunakan teknologi sebagai alat propaganda untuk 

mendukung kekerasan terhadap perempuan 

6) Menggunakan program pertukaran file dan jaringan peer 

to peer untuk berbagi materi ilegal (Baker, 2013: 6) 

Komnas Perempuan menyatakan bahwa sebagian insiden 

revenge porn sebenarnya bisa saja malah terkategorikan sebagai 

malicious distribution karena ketidakmampuan korban untuk 

mengidentifikasi identitas asli pelakunya. Dengan kata lain, 

revenge porn juga termasuk ke dalam bentuk khusus dari 

malicious distribution. Dengan demikian, bisa disimpulkan 

bahwa konten-konten pornografi kerap digunakan untuk 

menyerang perempuan dan menghancurkan kehidupan dan 

kariernya secara digital (Komnas Perempuan, 2019: 57).  

Revenge  porn  dilakukan  oleh  orang-orang  terdekat  karena  

pernah menjalin  hubungan  tertentu,  seperti  mantan  kekasih.  

Motif  utama revenge  porn adalah balas  dendam.  Pelaku  akan  

menyebar  foto  atau  video  korban  dengan  sengaja  agar 

dendamnya terbalaskan atau memanipulasi korban agar mau 

menjalin hubungan personal kembali (Mauliya, 2021: 6-7). 

Morphing atau deepfake adalah jenis KBGO yang sering 

dilakukan oleh pelaku yang memiliki kemampuan mengedit 

gambar atau foto. Pelaku akan mengambil foto seseorang dari 

website tanpa seizin yang punya, mengeditnya, kemudian 

mengunggah foto tersebut (Mauliya, 2021: 6).  

5. Tinjauan tentang Pornografi 

a. Pengertian Pornografi 

Secara etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, 

yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang 

asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafi adalah 

gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau 

menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang 

rasa kesusilaan masyarakat (Haryadi, 2013: 9). 
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis 

dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; 

serta bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata 

dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi seks (diakses 

melalui https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pornografi pada 10 

November 2021).  

Wirjono Prodjodikoro dalam Haryadi berpendapat 

pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada 

umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang 

menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau 

melihatnya (Haryadi, 2013: 11). 

dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, tidak 

digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai 

berikut: 

“a) Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan 

(Pasal 282-283). 

b) Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan 

atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533).” 

 

dalam UU Pornografi juga digunakan istilah pornografi 

yang pengertiannya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Bab 

Ketentuan Umum. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, 

foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 

percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui 

berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 

muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 

yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

b. Jenis Pornografi 

Kerby Anderson menyebutkan ada 6 (enam) tipe pornografi, 

yaitu “Pornography is adult magazines, Pornography is video 

cassettes, Pornography is motion picture, Pornography is 
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television, Pornography is cyberporn and Pornography is 

audioporn.” (Haryadi, 2013: 71). 

Hwian Christianto membagi jenis pornografi berdasarkan 

perolehan dan objeknya: 

1) Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat  objek 

diri sendiri;  

2) Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat  objek 

diri sendiri bersama orang lain;  

3) Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat  objek 

orang lain;  

4) Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat  objek 

diri sendiri;  

5) Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat  objek 

orang lain (Hwian Christianto, 2015: 84-85). 

c. Regulasi tentang Pornografi di UU Pornografi, UU ITE, dan 

KUHP 

1) UU Pornografi 

Larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia 

termuat di dalam Pasal 4 UU Pornografi, yaitu:  

a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit memuat: 

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang; 

2. kekerasan seksual; 

3. masturbasi atau onani; 

4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan; 

5. alat kelamin; atau 

6. pornografi anak. 

b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 

1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau 

tampilan yang mengesankan ketelanjangan 

2. Menyajikan secara eksplisit atau kelamin 

3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual 

atau 

4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung 

maupun tidak langsung layanan seksual. 
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Sedangkan ketentuan pidana terhadap pelaku 

penyebar luas konten pornografi termuat dalam Pasal 29 

UU Pornografi, yang berbunyi sebagai berikut: 

Setiap orang yang memproduksi, membuta, 

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 

(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam 

milyar rupiah). 

2) UU ITE 

Pengaturan tentang pornografi pada UU ITE terdapat 

Pasal 27 yang berbunyi: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Infomasi elektronik dan /atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan”. 

Sedangkan sanksi bagi yang melanggar pasal 

tersebut telah diatur pada Pasal 45, yaitu: 

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau 

ayat (4) dipidana dengan pindana paling lama 6 (enam) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 

(satu milyar Rupiah)” 

3) KUHP 

dalam KUHP, tindak pidana pornografi telah 

dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan 

sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku 
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II KUHP Bab XIV terdapat pasal yang langsung dan tidak 

langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 

281, Pasal 282, dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III 

KUHP terdapat pula delik pornografi yaitu Bab 

pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 

533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP. 

(1) Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281); 

(2) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan 

dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar 

kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283); 

(3)Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang 

bersifat porno (Pasal 532-535); 
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B. Kerangka Pemikiran 

1. Skema Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Keterangan 

Cyber crime telah memunculkan berbagai bentuk KBGO, salah 

satunya adalah malicious distribution. Malicious distribution menduduki 

jumlah terbanyak, yakni 370 kasus, berdasarkan CATAHU Komnas 

Perempuan 2021. Pelaku malicious distribution menjalankan 

kejahatannya dengan mengancam akan atau bahkan telah 

mendistribusikan konten pornografi korban, diikuti pula dengan 
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memperdayai korban agar mau menuruti keinginannya seperti materi, 

seks, hubungan personal, dan lain sebagainya. Morphing/deepfake yang 

merupakan rekayasa foto/video dengan teknik editing serta revenge porn 

(biasa dilakukan mantan kekasih) juga termasuk ke dalam malicious 

distribution.  Hal ini tentu berdampak buruk bagi psikologis dan 

kehidupan sosial korban. Korban rentan mengalami stigma negatif dari 

masyarakat, victim blaming, bahkan dapat dikriminalisasi. Untuk itu, 

perlu dikaji bagaimana viktimologi berpihak kepada korban dengan 

menelaah dampak dari malicious distribution kepada korban. 

Selanjutnya, diperlukan pula analisis dari bagaimana perlindungan 

hukum yang berhak didapatkan oleh korban dari peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut 

antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), 

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

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

(UU PSK), dan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada akhirnya, akan 

disimpulkan apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

ada sudah cukup mengakomodasi kepentingan korban atau justru belum, 

sehingga diperlukan payung hukum yang lebih mengakomodasi hak-hak 

dari korban malicious distribution terhadap konten pornografi di 

Indonesia. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


