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Kejahatan dengan kekerasan akhir-akhir ini nampak 
semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun secara 
kuantitatif. Hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pida~a (KUHP) tidak terdapat 
pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan kekera
san. Tetapi yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan adalah 
bentuk kejahatan yang diatur dalam BAB IX KUHP. Henurut pasal 
89 KUHP, melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi 
pingsan atau tidak berdaya lagi (Iemah). Dari pasal tersebut 
maka jenis kejahatan kekerasan sangat beragam, yaitu melipu
ti: pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, perampasan, dan 
perkosan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 
adalah : 
1.	 faktor-faktor apa yana mempenaaruhi orang untuk 

melakukan kejahatan kekerasan; 
2.	 adakah pengaruh korban yang mendorong pelaku untuk melaku 

kan kejahatan kekerasan tersebut ? 

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, di samp
ing dilakukan studi kepustakaan juga dilakukan pencarian data 
tentang kejahatan kekerasan di Polwiltabes Surabaya. Data 
diperoleh dengan cara membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
Kepolisian, yang terdapat di Polwiltabes Surabaya. Dengan 
cara ini akan diperoleh keterangan-keterangan pelaku, motiva
si dan peranan si korban. Hengingat sulitnya memperoleh BAP, 
maka BAP yang dijadikan sampel adalah BAP yang mudah dipero
Ieh atau telah disediakan oleh Polwiltabes, yaitu sebanyak 25 
BAP, yang meliputi kasus: pembunuhan; penjambretan; penga
niayaan; kesus~!aanJ pemerasan; pencurian; perampokan. Cara 
ini dalam penelitian dikatakan "secara purposive". 

Perkembangan kejahatan kekerasan yang terjadi di Sura
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baya dalam tiga periode, yaitu tahun 1991, 1992, dan 1993 
menunjukkan angka yang tidak menentu, kadang menunjukkan 
kenaikan dan kadang menunjukkan penurunan, sehingga sulit 
diprediksi. Meskipun d~mikian tidak berarti kejahatan kekera
san tidak perlu diwaspadai. Berdasarkan pengamatan, kejahatan 
tradisional. termasuk kejahatan kekerasan. bersifat fluktua
tif yang berarti naik-turunnya kejahatan ini tidak dapat 
diprediksi. Oari. 25 'kasus yang terdiri dari pembunuhan; 
penjambretan; penianiayaan;' kesusilaan; pemerasan; penourian;, 
dan perampokan dapat diketahui bahwa kejahatan dengan kekera
ean yani berupa kejahatan terhadap harta kekayaan. lebih 
banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kondisi 
sosial ekonomi yang rendah, seperti pekerja kasar, penganggu
ran. Beberapa kasus, seperti penjambretan. penodongan, dan 
perampokan' nampak bahwa korban kurang berhati-hati dalam 
berpenampilan. Berjalan pada malam hari seorang diri. men gam
bil uang di bank dalam jumlah yang besar tanpa pengawalan, 
adalah kelengahan kerban yang dapat memancing terjadinya 
kejahatan. Oalam kasus pembunuhan, interaksi an tara korban 
dan pelaku sudah terjalin sebelumnya. Pertengkaran dan rasa 
dendam yang terjadi dalam interaksi tersebut, mengakibatkan 
terjadinya pembunuhan, Dalam hal ini benar apa yang dikatakan 
oleh Wolfgang bahwa dalam kasus pembunuhan, pelaku dan korban 
sudah saling mengenal sebelumnya, Tidak berbeda dengan kasus
kasus tersebut, dalam kasus yang menyangkut kesusilaan juga 
terdapat interaksi antara pelaku dan ko r ban . Pelaku dan 
korban sudah saling mengenal sebelumnya dan perilaku korban 
ditafsirkan seoara keliru oleh pelaku. ~eramahan, keakraban 
korban terhadap pelaku diterjemahkan sebagai kesediaan untuk 
melakukan perbuatan seksual. Secara umum. kejahatan dengan 
kekerasan muncul dieebabkan adanya suatu tekanan yang dip-Iami 
pelaku. Pelaku mengalami tekanan yang dapat menimbulkan sikap 
frustrasi, yang bila tidak dapat diatasi. akan mengarah pada 
perilaku agreei!. Kondisi ini hanya tinggal menunggu!menanti 
kondisi yang dapat memiou sifat agresif. Dengan demikian, 
hal-hal kecil/sepele akan dapat menimbulkan akibet yang 
sangat besar. ,Bila dilihat peranan si korban'dalam terjadinya 
suatu kejahatan, maka dari hasi1 penelitian ini terdapat tiga 
peranan korban. yaitu: pertama. korban tidak kenaI dengan 
pelaku. Antara korban dan pelaku sebenarnya tidak pernah 
terjadi suatu interaksi, tidak pernah saling mengenal. Tetapi 
dalam hal ini korban sendiri tidak menyadari bahwa perilaku
nya, penampilannya akan mendorong orang lain berbuat jahat. 
Kedua, korban dan pelaku sudah saling mengenal, Sebelum 
terjadi suatu kejahatan, antara korban dan pelaku sudah 
saling mengenal. Pertengkaran, perselisihan, daya tarik 
(delam kasus kesusilaan) menjadi pemicu terjadinya kejahatan. 
Ketiga. korban yang merangsang terjadinya kejahatan. Beberapa 
kasus penganiayaan sering kali terjadi karena korbanlah 
sebenarnya sebagai pelaku utama. Artinya, dalam kejadian 
pertama korban adalah pelaku utama. 'Sedangkan dalam kejadian 
.terakhir, korban pertama berperan sebagai pelaku. klasifikasi 
ketiga ini juga berlaku bagi kejahatan kesusilaan, di mana 
ada paran korban yang "provocative". 
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