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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak penduduk. 

Tahun 2018 ini, Indonesia termasuk ke dalam 4 (empat) besar sebagai Negara 

yang memiliki penduduk terbanyak bersama dengan Tiongkok, India, dan 

Amerika Serikat. Hal tersebut tentu memberikan keuntungan bagi Indonesia, 

antara lain yaitu mempunyai sumber daya manusia yang banyak, menjadi pasar 

untuk hasil produksi yang potensial, mempercepat proses pembangunan dan 

sebagainya. Disisi lain, dengan banyaknya penduduk tidak selalu dapat 

melahirkan nilai-nilai positif, melainkan melahirkan nilai-nilai negatif yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat, antara lain akan muncul masalah sosial, 

pemenuhan kebutuhan pokok yang sangat besar, dan sebagainya. 

Jumlah penduduk yang besar dapat memicu masalah sosial, misalnya 

kemiskinan dan pengangguran. Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanyak 

dengan jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan, sehingga dibutuhkan 

pemikiran yang kreatif dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk 

dapat melangsungkan hidupnya. Pemikiran yang kreatif diharapkan dapat 

membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang tidak 

memiliki pekerjaan, akan tetapi tidak sedikit yang menginginkan cara yang instan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yaitu dengan kejahatan. 
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Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial, yang oleh negara 

ditentang dengan sadar
1
. Salah satu kejahatan yang dimaksud disini adalah 

kejahatan pencurian. Demi mencukupi kebutuhan pokok hal apapun akan 

dilakukan, salah satunya dengan mencuri. Pencurian telah diatur pada Pasal 362 

KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

denda paling banyak enam puluh rupiah
2
.” 

 Definisi tersebut sudah jelas bahwa pencurain adalah peruatan seseorang 

yang ingin menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum dan hal 

tersebut dapat merugikan salah satu pihak secara materil . 

Dampak dari perkembangan zaman serta jumlah penduduk yang semakin 

banyak maka angka kemiskinan pun semakin meningkat. Dilansir melalui Badan 

Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada bulan Maret 2018 mencapai 25,95 

juta orang
3
. Hal itu berdampak pada perilaku kriminalitas yang didasarkan pada 

kemiskinan semakin bertambah banyak. Tidak hanya mencuri saja, bahkan pelaku 

tidak segan-segan melukai korban apabila korban bermaksud untuk melawannya 

dan agar barang yang dicuri tetap dalam penguasaan pelaku, hal inilah yang 

                                                           
1
 W. A. Bonger, 1981, Pengantar tentang Kriminologi, Terj. Koesnoen, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

hal. 23. 
2
 Moeljanto, 2011, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, Bab XXII, Pasal   

362. 
3
 Badan Pusat Statistik,Presentasi Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen, 

Internet, 25 September 2018, https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-

penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html. 
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disebut dengan pencurian disertai dengan kekerasan. Seolah-olah tidak ada nilai 

kemanusiaan satu sama lain demi menuruti kebutuhan pribadi. 

Kemiskinan dan pengangguran merupakan faktor dasar yang memicu 

terjadinya pencurian disertai dengan kekerasan. Himpitan ekonomi yang semakin 

banyak membuat seseorang menjadi kehilangan hati nurani. Kerugian masyarakat 

karena kejahatan cukup besar dari segi perekonomian
4
, belum lagi kerugian yang 

disebabkan oleh pencurian disertai kekerasan. Tentu dengan kekerasan dapat 

mengakibatkan kerugian dari segi fisik, mental, dan bahkan dapat mengancam 

nyawa korban. 

Informasi mengenai data putusan tindak pidana pencurian disertai dengan 

kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang dari rentan tahun 2014-2018 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel I.I 

Jumlah Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan 

Kekerasan di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang (2014-2018) 

 

 

Sumber: Diolah dari direktori putusan mahkamah agung Pengadilan Negeri 

Semarang tentang Pencurian. 

                                                           
4
 W. A. Bonger. op.cit. hal. 25. 

TAHUN JUMLAH PUTUSAN Presentase Putusan 

Pencurian Dengan 

Kekerasan 
Pencurian Pencurian Dengan 

Kekerasan 

2014 70 Putusan 9 Putusan 13% 

2015 78 Putusan 15 Putusan 19% 

2016 105 Putusan 20 Putusan 19% 

2017 90 Putusan 19 Putusan 21% 

2018 89 Putusan 15 Putusan 17% 

Jumlah 432 Putusan 78 Putusan 18% 
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Melihat dari data tersebut dari 5 (lima) tahun terakhir tindak pidana 

pencurian disertai dengan kekerasan cukup tinggi. Rata-rata hampir 15 kali terjadi 

kasus pencurian disertai dengan kekerasan tiap tahunnya. 

Pencurian disertai dengan kekerasan setidaknya menimbulkan 2 (dua) 

kerugian, yaitu barang milik korban hilang diambil pelaku dan korban mengalami 

luka-luka secara fisik maupun psikis, dengan adanya kerugian-kerugian yang 

dialami korban tentunya korban akan menuntut ganti kerugian yang disebabkan 

oleh pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, tentunya korban akan 

melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai perampokan
5
 yang dialaminya.  

Korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya kejahatan. Derajat 

kecilnya peran korban dalam terjadinya kejahatan adalah atas dasar kelalaian, 

sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Selain kelalaian, bisa saja korban 

menarik perhatian pelaku, misalnya terlalu memperlihatkan perhiasannya secara 

terang-terangan. Tetapi bukan berarti mengesampingkan hak-hak korban, karena 

korban adalah pihak yang dirugikan. 

Berbeda dengan pelaku kejahatan yang mendapat perhatian seperti 

rehabilitasi, readaptasi sosial, permasyarakatan, dan lain-lain, korban yang 

sejatinya merupakan pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Korban selama 

ini difungsikan sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang hak-hak asasi korban 

terabaikan, khususnya pada tindak pidana pencurian disertai kekerasan seperti hak 

materiil serta biaya perawatan apabila terdapat luka-luka di fisik korban seringkali 

diabaikan oleh penegak hukum.  

                                                           
5
 Perampokan adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan. 
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Penegak hukum seringkali hanya memberikan sanksi terhadap pelaku tetapi 

tidak memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Sanksi yang diberikan 

hanya dapat mengobati setengah dari rasa trauma korban, bukan tidak mungkin 

korban mendapat perlakuan yang sama di lain kesempatan. Alasan kurangnya 

perlindungan terhadap korban menjadi dasar lahirnya Undang-undang No. 31 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan 

terhadap korban adalah dari lembaga perlindungan saksi dan korban atau sekarang 

dikenal sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  Adanya lembaga 

tersebut diharapkan korban mendapat perlindungan hukum dari penegak keadilan 

apapun bentuknya. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan 

perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan. Bukti konkret 

pandangan ini adalah hanya beberapa pasal di dalam KUHAP yang 

mencerminkan perlindungan terhadap korban, yaitu pada Pasal 80 KUHAP, Pasal 

108 ayat (1) KUHAP, Pasal 133 ayat (1) KUHAP, Pasal 134 ayat (1) KUHAP, 

Pasal 160 ayat (1b) KUHAP serta Pasal 98-101 KUHAP
6
.  

Negara sebenarnya telah membuat lembaga khusus untuk melindungi 

korban-korban kejahatan, lembaga tersebut yaitu lembaga perlindungan saksi dan 

korban (LPSK) yang telah terbentuk pada tahun 2008 atau 6 (enam) tahun setelah 

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 disahkan
7
. Lembaga ini memiliki peran 

khusus yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban 

                                                           
6
 Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.  Jakarta: Sinar Grafika. 

Hal. 9. 
7
 Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika. 

Hal. 50.. 
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tindak pidana. Perlindungan ini mencakup antara lain mulai dari perlindungan 

fisik, psikis, bantuan medis, dan ganti kerugian. 

Penegak hukum selain hanya memberikan hukuman pidana terhadap pelaku, 

ia juga harus memperhatikan 4 (empat) poin diatas yaitu perlindungan fisik, 

psikis, bantuan medis serta ganti rugi dalam upaya memberikan perlindungan 

hukum korban. Karena tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan 

masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan 

akibat adanya suatu pelanggaran dari seseorang
8
. 

Pihak korban adalah pihak yang paling banyak mengalami kerugian, baik itu 

materiil ataupun immateriil, kerugian materiil dalam hal ini yaitu berupa 

kehilangan barang berharga yang dimiliki, sedangkan immateriil berupa kekerasan 

fisik maupun mengalami trauma akibat kejahatan tersebut. Sebagai contoh 

terdapat kasus perampokan di Barito Selatan yang melibatkan ibu rumah tangga 

mengalami perampokan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Akibat dari 

tindak pidana tersebut korban mengalami kerugian baik itu kerugian materiil 

maupun kerugian immateriil. Kerugian materiilnya berupa uang sebesar Rp 

80.000.00,00, sedangkan kerugian immateriilnya berupa kekerasan fisik yang 

hampir merenggut nyawa korban
9
. Berdasarkan kasus tersebut timbul beberapa 

permasalahan, diantaranya bagaimana pengembalian hak atas barang yang telah 

diambil oleh pelaku. 

Korban perampokan memiliki hak untuk mendapat ganti kerugian yang 

disebabkan oleh pelaku perampokan, permasalahannya adalah sampai hari ini 

                                                           
8
 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13. 

9
 Maria Flora, 2018, Dirampok Tetangga Sendiri, Ibu Rumah Tangga Nyaris Tewas, Internet, 25 

November 2018, https://www.liputan6.com/news/read/3695613/dirampok-tetangga-sendiri-ibu-

rumah-tangga-di-barito-nyaris-tewas. 
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belum pernah ada korban yang mengajukan ganti kerugian, seringkali korban 

tidak mengetahui cara mengajukan ganti rugi dan siapa yang bertanggung jawab 

memberikan ganti kerugian terhadap korban, apakah pelaku perampokan atau 

Negara yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme pemenuhan ganti 

kerugian terhadap korban tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan ini 

merupakan pokok-pokok masalah yang perlu untuk diteliti. Berdasarkan pokok 

masalah tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penulisan hukum dengan 

judul “MEKANISME PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN 

TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN 

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian masalahnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi korban pencurian disertai dengan kekerasan 

berhak mendapatkan ganti rugi? 

2. Bagaimana prosedur penuntutan ganti rugi terhadap korban tindak 

pidana pencurian disertai dengan kekerasan? 

3. Mengapa korban tidak menuntut pelaku pencurian disertai dengan 

kekerasan untuk memberikan ganti rugi? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang 

kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang mekanisme 

ganti rugi terhadap korban pencurian disertai dengan kekerasan. 
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Berdasarkan perumusan masalah yang terlah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi korban pencurian disertai 

dengan kekerasan berhak mendapatkan ganti rugi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur ganti rugi terhadap korban 

tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan. 

3. Untuk mengetahui apa saja alasan-alasan dari korban pencurian disertai 

dengan kekerasan mengapa ia tidak menuntut ganti rugi yang 

disebabkan oleh pelaku tindak pidana. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi 

akademis maupun dari segi praktis. 

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah 

bahan-bahan kajian terhadap mekanisme ganti rugi terhadap korban 

pencurian disertai kekerasan. 

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh 

pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam mekanisme ganti 

rugi terhadap korban. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan 

yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yang menekankan pada 
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proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala 

hukum yang kompleks. Metode ini berdasarkan pada: 

(1). Mekanisme ganti rugi terhadap korban perampokan. 

(2). Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan 

sumber data (hakim dan korban), dan 

(3). Penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman 

makna-makna data yang diperolehnya
10

. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah normatif analitis. Penulis ingin mengkaji 

hal apa yang melatarbelakangi korban pencurian disertai dengan kekerasan 

berhak mendapatkan ganti rugi, bagaimana pemenuhan ganti rugi terhadap 

korban pencurian disertai dengan kekerasan serta alasan–alasan korban tindak 

pidana pencurian disertai dengan kekerasan tidak menuntut ganti rugi. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 

mekanisme ganti rugi terhadap korban pencurian disertai dengan kekerasan. 

Objek penelitian dalam penulisan ini terdiri dari 3 (tiga) peraturan PerUndang-

undangan sebagai berikut: 

a) KUHAP Pasal 98-Pasal 101 

b) KUH Pidana Pasal 365 

c) KUH Perdata Pasal 1365 

                                                           
10

 Petrus Soerjowinoto, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum dan Skripsi, 

Semarang: Fak. Hukum UNIKA Soegijapranata, hal. 8. 
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Serta 3 (tiga) putusan perkara pencurian disertai dengan kekerasan sebagai 

berikut: 

a) Putusan Nomor 367/Pid.B/2015/PN.Smg. 

b) Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Smg. 

c) Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN.Smg. 

Elemen penelitian terdiri dari: 

a) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang 

b) Wawancara dengan Korban dan/atau Keluarga Korban 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah prosedur yang dilakukan 

peneliti dengan serangkaian kegiatan antara lain seperti membaca buku, 

menelaah buku, dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan 

pengkajian terhadap ketentuan peraturan perUndang-undangan terkait 

dengan permasalahan dari penelitian ini
11

. Hal tersebut meliputi: 

1) Bahan-bahan hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari 

peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme 

ganti rugi terhadap korban pencurian disertai dengan kekerasan. Bahan-

bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah KUH 

Pidana, KUH Perdata, KUHAP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 

                                                           
11

 Ronny Hanitjo, 1983, Metodeologi Penelitian Hukum, Semarang: Ghalia Indonesia. Hal 23. 
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tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 31 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

2) Bahan-bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum 

seunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka dalam 

bentuk buku-buku dari para ahli, tulisan ilmiah, artikel, putusan 

pengadilan 

3) Bahan-bahan hukum tersier. 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, 

internet. 

b. Wawancara. 

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Hakim dari Pengadilan Negeri 

Semarang dan korban tindak pidana disertai dengan kekerasan. 

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data. 

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan editing, dan 

coding. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-

uraian. 
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6. Metode Analisa Data. 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi terhadap 

elemen penelitian. Data yang dibutuhkan berupa: surat dakwaan, keterangan 

saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat tuntutan, surat pembelaan, keterangan 

korban, dan putusan hakim yang memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian 

untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dari pengamatan 

yang diperoleh dari penelitian di lapangan baik berupa wawancara maupun 

analisa data yang diperoleh di lapangan yang bersifat khusus yang akan 

menghasilkan kesimpulan secara umum. 

F. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika 

skripsi direncanakan sebagai berikut:   

Bab I yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

(meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data) 

dan sistematika penulisan.  

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai tinjauan pustaka 

yang memuat mekanisme, ganti rugi, pengertian korban, tindak pidana, dan 

pencurian disertai dengan kekerasan 

Bab III yaitu berisi hasil Penelitian dan Pembahasan tentang apa yang 

melatarbelakangi korban berhak mendapat ganti rugi, bagaimana prosedur 

penuntutan ganti kerugian terhadap korban pencurian disertai dengan kekerasan 
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dan alasan–alasan korban pencurian disertai dengan kekerasan mengapa ia tidak 

menuntut ganti kerugian.  

Bab IV yaitu Penutup yang memuat Kesimpulan dari hasil penelitian serta 

pembahasan yang telah dibuat di Bab III dan Saran yang berisi solusi untuk 

menangani permasalahan yang telah diteliti Penulis di Bab III. 


