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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang  Korban Berhak Mendapatkan Ganti Rugi  

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban 

pencurian disertai dengan kekerasan termasuk korban individu atau perorangan, 

karena pelaku mengincar korban pada saat ia sendirian berada lingkungan sekitar 

yang cukup sepi. Akibat tindak pidana tersebut korban mengalami kerugian 

materiil maupun immateriil. Timbulnya kerugian merupakan dasar korban untuk 

menuntut ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana, yang menjadi pertanyaan 

adalah apakah hanya alasan timbul kerugian saja yang melatarbelakangi korban 

berhak mendapatkan kerugian.  

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang untuk mendapatkan jawaban-jawaban lain yang melatarbelakangi 

korban berhak mendapatkan ganti kerugian, menurut Bapak Suranto selaku hakim 

Pengadilan Negeri Semarang, hal-hal yang melatarbelakangi korban berhak 

mendapat ganti kerugian adalah sebagai berikut: 

1. Adanya Hak Asasi Manusia (HAM) 

 Hak korban dalam menuntut ganti kerugian termasuk hak asasi manusia 

yang tiap orang berhak mendapatkannya. Hak asasi manusia merupakan hak 

setiap warga Negara untuk mendapatkan kesejahteraan dan kesehatan untuk 

dirinya. Berkaitan dengan korban pencurian disertai dengan kekerasan, maka 
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ia dapat menuntut kesejahteraan yang berupa uang ataupun barang serta 

kesehatan akibat kekerasan yang dilakukan pelaku tindak pidana
32

. 

 Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian mendapat pengakuan 

dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu terdapat pada Pasal 25 

ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut: 

Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk 

kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, 

pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang 

diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak 

mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya 

dalam keadaan diluar kekuasaannya
33

. 

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang dari ia 

lahir di dunia hingga meninggal dunia dan hak tersebut harus dipenuhi oleh 

Negara dimana ia tinggal. 

2. Diatur dalam Undang-undang 

 Hak korban menuntut ganti kerugian diatur pada Pasal 1365 KUH 

Perdata, Pasal 7 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban,  Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP. Korban berhak menuntut kerugian terhadap pelaku tindak 

pidana karena sudah jelas bahwa ganti rugi telah diatur di dalam Undang-

undang yang berlaku di Indonesia
34

. 

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik hendaknya wajib mematuhi 

Undang-undang yang berlaku, apabila masyarakat saling mematuhi Undang-

                                                           
32

 Wawancara dengan Bapak Suranto Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada 4 Februari 2019, 

pukul 08.00. 
33

 C. Maya Indah, op.cit. hal 134. 
34

 Wawancara Hakim Suranto, op.cit. 
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undang maka akan tercipta suasana yang kondusif dan bukan tidak mungkin 

dapat mamajukan Negara. 

3. Keadilan 

 Menghukum pelaku tindak pidana saja tanpa memperhatikan hak-hak 

korban dirasa kurang fair, karena akibat perbuatan pelaku membuat korban 

mengalami ganti kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian 

Immateriil. Demi menciptakan rasa keadilan itu maka kami (hakim) harus 

bisa mewujudkan keinginan-keinginan korban dalam hal menuntut ganti 

kerugian
35

.  

 Berbicara mengenai keadilan, di dalam ilmu hukum mengenal asas 

equality before the law yang artinya semua orang memiliki kedudukan yang 

sama di mata hukum baik itu pelaku maupun korban. Sebagai Negara hukum 

harus menjunjung tinggi asas tersebut agar tercipta keadilan yang sama rata. 

 Berkaitan dengan 3 (tiga) alasan yang dipaparkan oleh Hakim Pengadilan 

Negeri Semarang, akan lebih sempurna apabila menambahkan 1 (satu) poin yang 

melatarbelakangi korban berhak mendapatkan ganti kerugian. Poin yang 

dimaksud adalah rasa kemanusiaan. 

 Berikut 3 (tiga) putusan tindak pidana pencurian disertai dengan 

kekerasan, berikut putusan tersebut: 

a. Putusan No. 367/Pid.B/2015/PN. Smg. 

1) Identitas terdakwa 

                                                           
35

 Wawancara dengan Ibu Dewi Perwitasari Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada 4 Februari 

2019, pukul 08.00. 
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Nama lengkap : Bejo Rupono bin Juwahir 

Tempat lahir : Semarang 

Tanggal lahir : 07 Agustus 1991 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Alamat : Desa Sambiroto RT. 05 RW 01, Kel. Sambiroto, 

Kec Tembalang, Semarang. 

Agama  : Islam 

Pekerjaan : Swasta 

Pendidikan : SMK. 

2) Posisi Kasus 

Terdakwa Bejo Rupono bin, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 

2015 sekira jam 17.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 

tahun 2015 bertempat di jalan RM. Hadi Subeno. S. Kota Semarang 

tepatnya di depan Pos Satpam Kawasan Industri BSB, Kec. Mijen, 

Kota Semarang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Semarang  mengambil barang sesuatu, 

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan 

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, 

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau 
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untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan 

cara: 

Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 17.20 Wib, 

terdakwa Bejo Rupono bin Juwahir yang marah karena 

Handphonenya dirusak oleh bapaknya, kemudian terdakwa pergi 

keluar rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda WIN Nopol 

H-6889-QQ dengan membawa pisau dapur diselipkan di pinggang 

bagian depan, selanjutnya terdakwa pergi kearah Goa KREO 

Gunung pati Semarang untuk memancing. 

Sekitar jam 17.30 Wib saat terdakwa melintas di jalan RM Hadi 

Subeno S. Semarang tepatnya didepan Pos Satpam Kawasan Industri 

BSB Semarang terdakwa melihat saksi Sariyoto Bin Sukiyan yang 

sedang bermain Hp merk CROSS warna hitam type PD 7, 

selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki Hp saksi Sariyoto 

tersebut, kemudian terdakwa memutar balik kearah saksi Sariyoto 

dan menghampirinya, setelah dekat dengan saksi Sariyoto, 

selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau dapur yang diselipkan 

dipinggang dengan tangan kanan dan menodongkan pisau tersebut 

kearah saksi Sariyoto sambil bilang “aku pengen hp kamu”, namun 

saksi Sariyoto tidak memberikan handphonenya. 

Terdakwa yang emosi karena saksi Sariyoto tidak mau 

menyerahkan handphonenya, terdakwa menusuk dengan 

menggunakan Pisau yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 

satu kali dan mengenai paha kanan saksi Sariyoto, selanjutnya saksi 
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Sariyoto berlari untuk meloloskan diri, namun terdakwa menusuk 

lagi sebanyak dua kali mengenai paha dan tangan saksi Sariyoto, 

selanjutnya saksi Sariyoto berlari, namun terdakwa menusuk lagi dan 

mengenai bagian badan saksi Sariyoto yang saat itu membungkuk,  

setelah itu handphone milik saksi Sariyoto diambil terdakwa dan 

terdakwa bergegas lari karena takut diketahui oleh orang lain, 

dengan mengendarai sepeda motor Honda WIN Nopol H-6889-QQ 

ke arah Pasar Mijen masuk kearah Kongkong dan sesampai ditengah 

jalan tepatnya di tengah kebun jati  jalan Kongkong Mijen 

Semarang, terdakwa melihat handphone CROSS warna hitam tipe 

PD 7 tersebut ternyata Jelek kemudian terdakwa membuang 

handphone tersebut dengan melempar kebelakang sambil 

mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa juga membuang 

pisau dapur yang dibawanya didaerah Jembatan dekat pure Sebeluk 

Mijen Semarang, setelah itu terdakwa yang menyesali perbuatannya 

menyerahkan diri Ke Polsek Mijen untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 

Akibat perbuatan terdakwa Bejo Rupono bin Juwahir tersebut, 

saksi Sariyoto bin Sukiyan mengalami kerugian berupa 1 (satu) 

handphone CROSS warna hitam type PD 7, dan mengalami luka 

robek dibagian dada sebelah kiri dengan ukuran 6 (enam) centimeter 

koma lebar 5 (lima) centimeter dan dalam 5 (lima) centimeter, dan 

luka robek pada bagian paha kaki kanan teraba tegang koma distensi 

koma terasa nyeri dan bengkak serta sulit untuk berjalan yang diduga 
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akibat bersentuhan dengan benda tajam, sehingga menimbulkan 

penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari 

selama waktu yang tidak bisa ditentukan sesuai dengan visum et 

repertum nomor H No. 483/RM/RSPM/ V/2015 rumah sakit permata 

medika pada tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani Dr. 

Mohammad Anis. 

3) Putusan hakim 

a) Menyatakan Terdakwa Bejo Rupono bin Juwahir telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  

“Pencurian dengan kekerasan”; 

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bejo Rupono bin 

Juwahir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 

tahun;: 

c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

d) Menyatakan Terdakwa tetap ditahan; 

e) Menyatakan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type WIN MCB, 

Tahun 2004, Nopol : H-6889-QQ, Noka : 

MH1HABD1X4K046051, Nosin : habde1045916, beserta  

STNK nya atas nama Juwahir, Alamat : Wates Rt.06 Rw.03, 

Kec.Ngaliyan, Kota semarang. Dikembalikan kepada : Saksi 

Juwahir bin Nyarmin; 
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- 1 (satu) buah Pakaian Kaos Lengan Panjang garis-garis 

warna putih, Ungu, Hitam, dan 1 (satu) buah Celana Panjang 

Jeans warna Coklat. Dikembalikan kepada Terdakwa Bejo 

Rupono bin Juwahir.  

- 1 (satu) buah Pakaian Jenis Kaos Lengan Panjang, warna 

putih, merah, dan 1 (satu) buah Celana Panjang warna hijau.                

Dikembalikan kepada : saksi Sariyoto bin Tukiman;  

f) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah 

4) Analisis 

Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1) KUH 

Pidana karena dari fakta hukum dapat dibuktikan bahwa pada hari 

Selasa tanggal 19 Mei 2015, terdakwa telah melakukan pencurian 

handphone disertai dengan kekerasan. Untuk mempermudah 

aksinya, terdakwa menusukkan pisau dibagian kanan, dada kiri, dan 

paha kaki kanan terhadap korbannya sehingga terdakwa dapat 

mengambil hp korban bernama Sariyoto. Perbuatan tersebut telah 

memenuhi unsure-unsur pencurian disertai dengan kekerasan dimana 

telah dirumuskan pada Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana. 

Pencurian tersebut dilakukan pada sore hari sebelum maghrib pada 

pukul. 17.30 pada saat korban bertniat menjemput temannya yang 

bekerja di Pabrik SAN-SAN Kawasan Industri BSB Mijen Semarang. 

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Sariyoto mengalami kerugian 

berupa 1 (satu) buah handphone Cross warna hitam type PD 7 yang 
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harganya kurang lebih sekitar Rp. 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh 

ribu rupiah), luka-luka akibat tusukan pisau di beberapa bagian 

tubuhnya dan mengalami sedikit trauma. Menurut korban, biaya 

pengobatan luka tusuk di rumah sakit Permata Medika cukup mahal 

yaitu sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena 

luka yang dideritanya cukup parah
36

. 

b. Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Smg. 

1) Identitas Terdakwa I 

Nama lengkap : Yosi Hussain bin Hariyanto 

Tempat lahir : Semarang 

Tanggal lahir : 09 April 1991 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Alamat  : Jl. Erowati Baru Gang II, RT. 03 RW. 08 Kel. 

Bulu    Lor, Kec. Semarang Utara, Semarang 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Swasta 

Pendidikan : SD (lulus); 

Identitas Terdakwa II 

Nama lengkap : Achmad Ridwan bin Muhammad Aminuddin 

Tempat lahir : Semarang 

Tanggal lahir : 02 Desember 1995 

Jenis kelamin : Laki-laki 

                                                           
36

 Wawancara dengan korban bernama Sariyoto, pada 22 Februari 2019, pukul 10.00. 
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Kebangsaan : Indonesia 

Alamat  : Jl. Petek No. 5 RT. 05 RW. 07, Kel. Dadapsari, 

Kec. Semarang Utara, Semarang 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Swasta 

Pendidikan : SD (lulus). 

2) Posisi kasus 

Bahwa terdakwa I Yosi Hussain bin Hariyanto bersama-sama 

dengan terdakwa II Achmad Ridwan bin Muhammad Aminuddin 

pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib 

atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, 

bertempat Jl. Tegalsari Raya Rt 05/Rw 13, Kel. Tegalsari, Kec. 

Candisari, Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; mengambil barang 

sesuatu  yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang 

didahului, disertai atau diikuti dengan kekeradan atau ancaman 

kekeradan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan 

atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, 

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, 

atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan 

oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara: 

Awalnya saksi Vanessa Eria Ikhtiar dan saksi Imam Ari 

Utomo perjalanan pulang kerja  berboncengan dengan mengendarai 
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sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dan dalam dengan 

tujuan Jl. Tegalsari Barat, Semarang. Sesampainya di Jl. Tegalsari 

Raya tepatnya dipertigaan akan masuk gang ketika akan belok 

kanan, terdakwa menabrakkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna 

hitam No.pol H 5393 RY yang dikendarainya ke sepeda motor 

yang dikendarai korban. Setelah itu terdakwa I dan II spontan 

marah marah dan menendang sepeda motor milik saksi Imam, 

namun tidak sampai jatuh akan tetapi terdakwa I dan II kemudian 

merobohkan sepeda motornya selanjutnya mendekati saksi 

Vanessa dan saksi Imam. Kemudian saksi Vanessa dan saksi Imam 

turun dari motor, sehingga membuat terdakwa I dan II yang saat itu 

tambah emosi akhirnya terdakwa I mendorong dan memukul saksi 

Vanessa mengenai bagian lengan kanan atas. 

Terdakwa II berusaha mengambil paksa handphone ASUS 

milik saksi Vanessa yang disimpan atau ditaruh di saku baju. 

Namun, ketika terdakwa II berusaha mengambil Handphone milik 

saksi Vanessa dihalang-halangi oleh saksi Imam, sehingga 

akhirnya terdakwa I mengeluarkan pisau lipat dan menusukkan 

pisau ke arah saksi Imam sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri 

dan lengan kiri. - Bahwa setelah berhasil mengambil handphone 

milik saksi Vanessa para terdakwa berusaha melarikan diri namun 

mesin sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa tidak bisa 

dihidupkan akhirnya terdakwa I dan II berhasil diamankan oleh 
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warga masyarakat, sedangkan saksi Imam karena terluka dibawa 

kerumah sakit Elisabet Semarang.  

Selanjutnya terdakwa I dan II berikut barang bukti diserahkan 

kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.  Perbuatan 

terdakwa I dan II mengakibatkan saksi Vanessa mengalami 

kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus 

ribu rupiah). 

3) Putusan hakim 

a) Menyatakan Terdakwa I. Yosi Hussain bin Hariyanto, Terdakwa 

II Achmad Ridwan bin Muhammad Aminuddin, telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

kejahatan : Pencurian dengan Kekerasan ; 

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yosi Hussain bin 

Hariyanto, Terdakwa II Achmad Ridwan bin Muhammad 

Aminuddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-

masing selama : 02 (dua) Tahun ; 

c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

d) Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

e) Menetapkan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Jupiter 

warna hitam No.Pol H-5393-RY Dikembalikan kepada 
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Achmad, Alamat : Tawang Rajekwesi RT. 04, RW. 04, 

Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang ;   

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat. Dirampas untuk 

Dimusnahkan ; 

- 1 (satu) buah handphone merk ASUS type Zenfone C warna 

hitam merah. Dikembalikan kepada saksi Vanessa Eria 

Ikhtiar Putri 

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang dan celana jeans 

warna hitam yang ada bercak  darahnya. Dikembalikan 

kepada saksi Imam Ari Utomo; 

f) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 

2.000.- (dua ribu rupiah). 

4) Analisis 

Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke 

2 KUH Pidana karena telah melakukan pencurian handphone 

diikuti dengan pukulan bahkan sampai menusukkan pisau kearah 

korban sebanyak 2 (dua) kali. Akibat dari perbuatan terdakwa, 

korban yang bernama Vanessa dan Imam mengalami kerugian 

kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu 

rupiah) dan luka tusuk di bagian dada kiri dan lengan kiri Imam. 

Tindak pidana tersebut dilakukan pada saat korban dalam 

perjalanan pulang dari kerja. Menurut korban pada saat akan 

masuk gang tiba-tiba ada pengendara motor berboncengan yang 

sepertinya dengan sengaja menabraknya lalu yang menabrak justru 
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langsung marah-marah
37

 bahkan memukul korban bernama 

Vanessa hingga ia terjatuh dan mengambil handphone miliknya 

sekaligus menusuk Imam dengan pisau lipat karena 

menghalanginya.  

Luka tusuk yang didapat oleh Imam menyebabkan dirinya 

pingsan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat yaitu rumah sakit 

Elisabeth Semarang. Pengobatan luka tusuk tersebut memakan 

biaya kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung 

dari awal dirawat hingga sembuh dan ditanggung oleh korban itu 

sendiri
38

. 

c. Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN.Smg. 

1) Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap: Candra Denny S. als Dono bin Djumino  

Tempat lahir : Semarang  

Tanggal lahir : 10 September 1997  

Jenis kelamin : Laki-laki  

Kebangsaan     : Indonesia  

Tempat tinggal : Jl. Argorejo RT.05 RW.IV Kel. Kalibanteng 

Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.  

Agama            : Islam  

Pekerjaan        : Swasta  

Pendidikan     : Paket C (tidak tamat) 

2) Posisi Kasus 
                                                           
37

  Wawancara dengan Ibunda korban Vanessa, pada 20 Februari 2019, pukul 16.30. 
38

 Ibid. 
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Terdakwa Candra Denny Setiawan Als Dono Bin Djumino baik 

bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Anak I. Listiawan 

Arlent bin Lestari dan Anak II. Wisnu Ari Satria bin Sukiman pada 

hari Sabtu tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul.13.30 Wib 

bertempat di Jl. Raya RM HadiSoebeno (pertigaan Al Azhar BSB) 

ikut wilayah Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota 

Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah 

mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan 

dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan 

pencurian tersebut atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau 

orang lain dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga 

ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan 

cara sebagai berikut :  

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2017 sekitar 

pukul.11. 00 Wib, terdakwa, anak I dan anak II (dilakukan 

penuntutan secara terpisah) sedang berada di bengkel cat motor 

daerah Mangkang. Saat itu anak I mengajak untuk menjual tromol 

miliknya di daerah PKL Jatisari Mijen. Lalu dengan berboncengan 

menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio bertiga 
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Terdakwa, Anak I dan II naik sepeda motor milik Terdakwa 

Sesampainya di depan Restaurant Kentucky Fried Chicken BSB, 

melintas beberapa anak-anak sekolah Al Azhar sekitar umur 11 

tahun sedang berjalan kaki beramai ramai dan diantaranya ada yang 

membawa handphone.  

Melihat hal tersebut timbul niat Anak I untuk memiliki 

handphone anak-anak itu. Lalu Anak I mengajak Anak II dan 

terdakwa untuk mengambil handphone milik salah satu anak-anak 

tersebut. Dan niat Anak I disetujui oleh Anak II dan terdakwa. Lalu 

Anak I menurunkan terdakwa dan Anak II di pinggir jalan 

sedangkan Anak I dengan mengendarai motor mendekati 

rombongan anak-anak sekolah tersebut. Anak I ternyata berpura-

pura akan mengantarkan salah satu anak-anak tersebut dan 

kebetulan saat itu Sdr. Calvin Alvaro Rashad Bin Yuliyono (saksi 

korban-anak) sedang memegang handphone merk Vivo type V5 

warna hitam di tangannya menolak untuk diantarkan oleh Anak I. 

Setelah itu, Anak I berbalik arah dan kembali ke tempat Anak II 

dan terdakwa tadi menunggu. Selanjutnya Anak I berboncengan 

dengan terdakwa dan Anak II dan berhenti di pertigaan jalan masuk 

menuju sekolah Al Azhar dan menyuruh Anak II untuk mengawasi 

keadaan sekitar. Sedangkan terdakwa bertugas sebagai joki yang 

berada diatas motor sedangkan Anak I yang nanti akan mengambil 

handphone. Kemudian terdakwa dan Anak I kembali mendekati 

lagi rombongan Sdr. Calvin Alvaro Rashad dan teman-temannya. 
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Anak I turun dari motor, lalu berusaha untuk merebut handphone 

dari tangan Sdr. Calvin Alvaro Rashad yang saat itu Sdr. Calvin 

Alvaro Rashad berusaha mempertahankan handphone tersebut, 

sehingga Anak I memukul dengan menggunakan tangan kosong 

dibagian punggung Sdr. Calvin Alvaro sehingga terjatuh dan itu 

membuat Anak I lebih mudah mengambil handphone merk Vivo 

V5 merk hitam dari tangan Sdr. Calvin Alvaro dan setelah 

handphone tersebut berhasil diambil oleh Anak I dan langsung 

pergi bersama-sama terdakwa dan Anak II.  

1 (satu) buah handphone merk Vivo type V5 warna hitam 

tersebut dijual secara online dan telah laku sebesar Rp.600.000,- 

(enam ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.350.000,- (tiga 

ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk menyewa 

kamar kost di daerah Karang Nongko selama 1 (satu) bulan, 

sedangkan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah) telah habis untuk berfoya foya. 

Bahwa tindakan terdakwa bersama-sama Anak I dan Anak II 

mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V5 warna 

hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Sdr. 

Calvin Alvaro Rashad Bin Yuliyono. 

Akibat kejadian tersebut, Sdr. Calvin Alvaro Rashad Bin 

Yuliyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 

3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu 

rupiah).  
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3) Putusan Hakim 

a) Menyatakankan Terdakwa Candra Denny S. als Dono bin 

Djumino terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah 

melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan ”  

b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Candra Denny S. als 

Dono bin Djumino dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) 

Bulan. 

c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani Terdakwa dikurangkan  seluruhnya dari  pidana yang 

dijatuhkan. 

d) Menetapkan agar Terdakwa  tetap  ditahan. 

e) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu)  buah doos 

handphone merk Vivo V5 beserta kwitansi pembelian 

dikembalikan kepada Sdr. Yuliyono (orang tua Sdr. Calvin 

Alvaro Rashad), 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha 

Mio tanpa plat nomor warna kombinasi putih biru 

dikembalikan kepada Sdr. Candra Denny S. Bin Djumino, 1 

(satu) buah kaos warna kombinasi merah kuning hijau 

bertuliskan Bob Marley Rasta Ganja dirampas untuk 

dimusnahkan. 

f) Membebani  terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 

4) Analisis 
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Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah membuat 

korban bernama Calvin Alvaro Rashad mengalami kerugian berupa 

1 (satu) buah handphone merk Vivo type V5 warna hitam dimana 

handphone tersebut bernilai kurang lebih sebesar Rp. 3.499.000,00 

(tiga juta empat ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Selain 

kehilangan handphone, Sdr. Calvin mengalami luka memar di 

bagian punggungnya akibat adanya pukulan yang dilakukan oleh 

terdakwa. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsure-unsur 

pencurian disertai dengan kekerasan yang telah dirumuskan di 

dalam KUH Pidana Pasal 356 ayat (1). 

Menurut orangtua dari Sdr, Calvin, luka memar yang diderita 

anaknya tidak cukup parah, akan tetapi setelah kejadian tersebut 

anaknya mengalami sedikit trauma untuk keluar rumah selama 

kurang lebih 5 (lima) atau 7 (tujuh) hari. Beruntungnya setelah 

kurang lebih seminggu setelah kejadian tersebut Sdr. Calvin sudah 

mulai terbiasa lagi untuk keluar rumah berkat dorongan atau nasehat 

dari orangtuanya
39

. 

Melihat dari ke-3 (tiga) putusan tindak pidana pencurian disertai dengan 

kekerasan tersebut masing-masing korban pada dasarnya berhak mendapatkan 

kerugian. Masing-masing hak korban akan penulis jabarkan melalui table 

sebagai berikut: 

 

 
                                                           
39

 Wawancara dengan Bapak Yulianto selaku orangtua dari korban, pada 20 Februari 2019, pukul 

19.15. 
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Tabel III.I 

Alasan Korban Berhak Mendapat Ganti Rugi  

 

No Ket. Putusan No. 

367/Pid.B/2015/PN. 

Smg. 

 

Putusan No. 

89/Pid.B/2018/PN.S

mg. 

 

Putusan No. 

129/Pid.B/2018/PN.

Smg. 

 

1. Barang 

yang 

dicuri 

Korban telah 

mengalami 

kehilangan barang 

berupa handphone 

merk CROSS disertai 

dengan kekerasan 

oleh pelaku. 

(Melanggar Pasal 

365 KUH Pidana). 

Korban telah 

kehilangan barang 

berupa handphone 

merk ASUS 

disertai  dengan 

kekerasan oleh 

pelaku.  

(Melanggar Pasal 

365 KUH Pidana). 

Korban telah 

kehilangan barang 

berupa sebuah 

handphone merk 

VIVO V5 senilai Rp. 

3.499.000,00 (tiga 

juta empat ratus 

Sembilan puluh 

Sembilan ribu 

rupiah) disertai 

dengan kekerasan 

oleh pelaku. 

(Melanggar Pasal 

365 KUH Pidana). 

2. Kekerasan Kekerasan yang 

dilakukan oleh 

pelaku yaitu 

menusuk korban 

dengan pisau 

sebanyak 3 (tiga) kali 

yang mengenai 

bagian paha dan 

tangan korban. 

Perbuatan tersebut 

adalah perbuatan 

yang sangat dilarang 

khususnya di Negara 

hukum seperti 

Negara Indonesia. 

Kekerasan yang 

dilakukan adalah 

dengan menusuk 

korban dengan 

sebuah pisau lipat 

sebanyak 2 (dua) 

kali yang mengenai 

bagian dada kiri dan 

lengan kiri. 

Pelaku  pencurian 

melakukan 

pemukulan terhadap 

korban sehingga 

membuat korban 

terjatuh sehingga 

membuat pelaku 

mudah mengambil 

Handphone korban. 

3. Kerugian 

korban 

Akibat luka tersebut 

pihak korban dalam 

melakukan aktifitas 

sehari-hari menjadi 

tidak produktif 

karena terasa nyeri. 

 

Total keseluruhan 

kerugian korban 

yaitu sebesar Rp. 

2.500.000,00 (dua 

juta lima ratus ribu 

rupiah). 

Akibat perbuatan 

tersebut membuat 

anak selaku korban 

menjadi trauma 

untuk keluar rumah 

dan membuat 

kegiatan belajarnya 

terganggu. 
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B. Prosedur Mengajukan Ganti Kerugian Pencurian Disertai dengan 

Kekerasan 

Berbicara mengenai mengapa ada tuntutan ganti kerugian, karena adanya 

perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian dan mewajibkan pihak lain 

untuk mengganti kerugian tersebut
40

. Hal ini juga sebagai bentuk “tanggung 

jawab” atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif. Ganti kerugian 

yang disebabkan oleh tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan dapat 

diajukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: 

1. Melalui Gugatan Penggabungan Ganti Kerugian 

Gugatan ganti kerugian dapat diajukan oleh korban pencurian disertai 

dengan kekerasan melalui permintaan penggabungan ganti kerugian
41

 sebelum 

pelaku dijatuhi tuntutan pidana. Pada saat korban tindak pidana meminta 

penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang 

tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran 

dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan 

oleh korban (Pasal 99 ayat (1) KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian 

akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya telah 

mendapat kekuatan hukum tetap (Pasal 99 ayat (3) KUHAP). Apabila Putusan 

terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis 

akan mengalami hal yang sama (Pasal 100 ayat (1) KUHAP). Namun, apabila 

perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai 

putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (Pasal 100 ayat (2) KUHAP). 

                                                           
40

 Djoko Prakoso, 1988, Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP, Jakarta: PT Bina Aksara, hal 98. 
41

 Wawancara dengan Hakim  Suranto, Op. Cit. 
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Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan 

ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam 

Hukum Acara Perdata. 

Berikut ini adalah bagan mengenai tata cara penggabungan perkara ganti 

kerugian: 

Bagan III.I 

Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 

Pihak korban pencurian disertai dengan kekerasan juga dapat mengajukan 

gugatan ganti kerugian setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri melalui 

gugatan secara perdata sesuai Pasal 118 HIR (1) yang berisi identitas para 

pihak, duduk perkara, dan tuntutan petitum. Gugatan diajukan atas dasar 

perbuatan melawan hukum
42

 setelah adanya putusan dari pengadilan yang telah 

                                                           
42

Ibid. 

Penggabungan 

Perkara Ganti 

Kerugian 

Kepada Siapa 

Diberikan 

Pihak Ketiga/Korban 

Tindak Pidana 

Tata Cara 

Dasar 

Hukum 

KUHAP Pasal 98-Pasal 101 

 Diajukan atas permintaan pihak 

ketiga/korban Tindak Pidana; 

 Diajukan sebelum requisitor atau 

sebelum hakim menjatuhkan 

putusan; 

 Penggabungan perkara Perdata dan 

Pidana dapat dilakukan pada tahan 

Banding; 

 Hukum acara yang berlaku yaitu 

Hukum Acara Perdata 
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memutus perkara tersebut. Dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kategori 

perbuatan melawan hukum, yaitu: 

a. Perbuatan hukum karena kesengajaan; 

b. Perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan; 

c. dan perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian. 

Pada kasus pencurian disertai kekerasan termasuk perbuatan melawan 

hukum karena adanya kesengajaan. Pelaku dengan sengaja ingin memiliki 

barang milik korban dengan mengambil secara paksa dan melakukan 

kekerasan. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: 

a) Adanya suatu perbuatan; 

Perbuatan yang dimaksud disini adalah pencurian disertai dengan 

kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. 

b) Perbuatan tersebut melawan hukum; 

Pencurian disertai dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUH 

Pidana, yang berarti pelaku telah melanggar pasal tersebut. 

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

Pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan 

kekerasan dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan dari 

Pasal 365 KUH Pidana. 

d) Adanya kerugian bagi korban; 

Perbuatan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan 

pelaku telah menimbulkan kerugian materiil yang berupa barang milik 
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korban serta kerugian immaterial yang berupa kekerasan fisik maupun 

trauma yang dialami oleh korban tersebut. 

e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

Perbuatan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan 

oleh pelaku telah menyebabkan korban mengalami kerugian dalam 

bentuk materiil maupun immateriil
43

. 

Kasus pencurian disertai dengan kekerasan tersebut telah memenuhi ke-5 

(lima) unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur pada 

Pasal 1365 KUH Perdata sehingga korban berhak untuk menuntut ganti 

kerugian terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 

Gugatan ganti kerugian yang telah sampai pada proses peradilan nantinya 

barang yang menjadi objek pencurian akan disita oleh pengadilan apabila 

barang tersebut masih dalam kekuasaan pelaku pencurian
44

. Barang tersebut 

nantinya akan diserahkan kembali pada pihak korban setelah proses peradilan 

selesai. Apabila barang tersebut telah dijual oleh pelaku atau bahkan telah 

hilang, maka korban berhak meminta ganti kerugian sebesar harga barang 

tersebut atau tergantung atas kesepakatan kedua belah pihak (pelaku dan 

korban) dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi tersebut. Contoh apabila 

pelaku merampok Handphone korban seharga Rp. 3.5000.000,00 (tiga juta 

lima ratus ribu rupiah) maka korban berhak menuntut ganti kerugian senilai 

harga handphone tersebut atau apabila kedua belah pihak telah sepakat di 

angka Rp. 2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka hal itu pun 

                                                           
43

 Munir Fuady, 2010, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, hal 13. 
44

 Wawancara Hakim Suranto, Op. Cit. 
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tidak menjadi masalah karena telah terjadi kesepakatan antara kedua belah 

pihak
45

.  

Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan tentunya tidak hanya 

menyebabkan kerugian yang dapat dinilai dengan materi saja, tetapi terdapat 

kerugian lain yaitu adanya luka fisik. Menurut narasumber, korban yang 

mengalami luka fisik dapat menuntut biaya pengobatan kepada pelaku 

pencurian disertai dengan kekerasan sampai sembuh total atau tergantung 

kesepakatan antara kedua belah pihak
46

. Contoh apabila total biaya pengobatan 

yang dilakukan oleh korban sampai sembuh senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) maka korban berhak menuntut ganti kerugian senilai total biaya 

pengobatan tersebut atau apabila korban telah sepakat jika pelaku hanya 

membayar senilai 75% atau bahkan 50% dari total biaya pengobatan yang telah 

dilakukan korban
47

. 

Korban yang mengalami tindak pidana pencurian disertai dengan 

kekerasan selain mengalami luka fisik ia juga mengalami luka secara psikis, 

yaitu mengalami trauma dan mudah mencurigai seseorang. Menurut 

narasumber, korban dapan lapor pihak kepolisian untuk meningkatkan 

intensitas keamanan di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana. 

Laporan yang masuk kepada pihak kepolisian nantinya diharapkan dapat 

mendorong polisi untuk lebih rutin melakukan patroli untuk keamanan 

masyarakat
48

. 

                                                           
45

 Ibid. 
46

 Ibid. 
47

 Ibid. 
48

 Ibid. 
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Menurut penulis, selain penegak hukum yang berperan menangani perkara 

ganti kerugian dibutuhkan pihak korban untuk aktif untuk ikut serta 

menuntaskan  perkara ganti rugi yang dideritanya yaitu dengan mengajukan 

tuntutan ganti rugi di Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri 

Semarang. Dengan adanya tuntutan tersebut dapat memudahkan Hakim untuk 

selanjutnya memutus tuntutan tersebut. 

3. Restitusi 

Pemberian restitusi diberikan kepada korban oleh pelaku tindak pidana 

berupa pengembalian harta milik, pemberian ganti kerugian untuk kehilangan 

atau penderitaan atau biaya penggantian perbuatan tertentu. Permohonan 

Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermaterei cukup dalam bahasa 

Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui 

LPSK. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 

44/2008 memuat sebagai berikut: 

a. Identitas pemohon; 

b. Uraian tentang tindak pidana; 

c. Identitas pelaku tindak pidana; 

d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita;  

e. dan bentuk Restitusi yang diminta. 

 

Permohonan Restitusi harus dilampiri: 

a. Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga 

yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan 

yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau 

pengobatan; 

d. Fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia; 

e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana; 
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f. Surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan 

oleh Keluarga; dan surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi 

diajukan olehKuasa Korban atau Kuasa Keluarga. 

 

4. Non-Litigasi 

Penyelesaian perkara perundang-undangan melalui jalur non-litigasi 

merupakan salah satu cara untuk menjembatani atau memberikan suatu solusi 

antara kedua belah pihak. Jalur ini tidak dikenakan biaya serta jalur non-litigasi 

mengutamakan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk 

menemukan jalan keluar dari perkara yang mereka hadapi. Berkaitan dengan 

judul, maka jalur non-litigasi yang dapat ditempuh pada para pihak untuk 

membayar ganti rugi dapat melalui kesepakatan jumlah biaya yang harus 

dibayar oleh pelaku.  

C. Alasan Korban Pencurian Disertai dengan Kekerasan Tidak Menuntut Ganti 

Rugi 

Posisi korban pada sebuah tindak pidana merupakan posisi yang paling 

dirugikan. Oleh karena itu disusunlah Undang-undang untuk melindungi korban 

dan mengatur tata cara mengajukan gugatan ganti kerugian. Pemerintah berharap 

dengan mengesahkan aturan-aturan tersebut dapat mempermudah pihak korban 

mengajukan gugatan ganti kerugian.  

Penulis ingin membuktikan sendiri apakah harapan pemerintah untuk 

mempermudah korban mengajukan gugatan ganti kerugian di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Semarang berjalan lancar dengan melakukan wawancara 
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dengan Hakim yang bernama Bapak Suranto. Beliau menyatakan bahwa selama 

ini belum ada korban yang mengajukan gugatan ganti kerugian
49

. 

Penulis setelah mendengar pernyataan Hakim tersebut mengambil sampel dari 

3 (tiga) putusan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan guna untuk 

menggali informasi dari pihak korban mengapa mereka enggan untuk mengajukan 

gugatan ganti kerugian atas tindak pidana yang telah menimpanya. Korban 

pencurian disertai dengan kekerasan pada masing-masing putusan bernama 

Sariyoto, Imam, Vanessa, dan Calvin. 

Menurut wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap korban 

pencurian disertai dengan kekerasan , alasan-alasan korban untuk tidak menuntut 

ganti kerugian adalah sebagai berikut: 

1) Putusan No. 367/Pid.B/2015/PN. Smg. 

Sariyoto menjadi korban tindak pidana pencurian disertai dengan 

kekerasan saat ia menjemput temannya bekerja di salah satu pabrik. 

Peneliti telah melakukan wawancara kepada korban untuk mengetahui 

mengapa ia enggan mengajukan tuntutan ganti kerugian. 

Menurut wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 

korban pencurian disertai dengan kekerasan, alasan-alasan korban 

bernama Sariyoto untuk tidak menuntut ganti kerugian adalah sebagai 

berikut: 

a) Tidak tahu cara mengajukan gugatan 

Pihak korban tidak tahu bagaimana cara untuk 

mengajukan gugatan ganti kerugian agar terdakwa 

                                                           
49

 Ibid. 
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menanggung kerugian yang menimpanya. ”Saya orang awam 

mas, buta mengenai hal-hal begituan”
50

, begitu ucapnya. 

b) Lokasi Pengadilan jauh. 

Selain tidak tahu menahu cara melayangkan gugatan 

ganti rugi, Sdr. Sariyoto menganggap lokasi Pengadilan yang 

jauh sehingga ia merasa tidak sanggup apabila harus bolak 

balik ke Pengadilan. “Capek juga kalo harus bolak balik 

kesana mas, itupun tidak menjamin kalau tuntutan ganti rugi 

saya terpenuhi”
51

, ucap Sdr. Sariyoto. 

c) Adanya itikad baik dari pihak terdakwa. 

Biaya pengobatan di rumah sakit Permata Medika senilai 

kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ternyata 

tidak seluruhnya ditanggung oleh korban. Pihak terdakwa 

mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab akibat 

perbuatannya yang telah merugikan korban. Tanggung jawab 

dari terdakwa yaitu ia akan menanggung sekitar 70% dari 

total biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya 

pengobatan di rumah sakit Permata Medika. Nilai tersebut 

telah disepakati oleh kedua belah pihak antara korban dan 

terdakwa. “Setelah kejadian tersebut pihak terdakwa 

menemui saya dan mereka menawarkan akan menanggung 

sebagian dari total biaya pengobatan dan akhirnya kami 
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sepakat di angka 70% mas”
52

, ucap korban. Itikad baik 

tersebut ternyata membuat pihak korban cukup senang, “ya 

walaupun tidak 100% tapi saya sudah merasa senang mas 

setidaknya mereka mau bertanggung jawab”
53

, imbuhnya. 

d) Mengikhlaskan kejadian tersebut. 

Sdr. Sariyoto menganggap hal tersebut sebagai 

pengalaman hidupnya sehingga ia harus lebih berhati-hati 

dikemudian hari. Ia merasa harus mengikhlaskan semua 

kejadian tersebut dan yang terpenting sekarang sudah benar-

benar pulih luka yang dideritanya
54

. 

Kasus pertama membeberkan 4 (empat) alasan mengapa ia 

sebagai korban tidak mengajukan ganti kerugian. Melihat 4 (empat) 

alasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa korban tidak tahu 

atau kekurangan informasi untuk mengajukan gugatan ganti rugi. 

Pihak korban merasa bahwa dirinya hanya orang “awam” yang tidak 

tahu menahu persoalan tersebut. Faktor jarak tempuh juga 

mempengaruhinya untuk memperjuangkan haknya, ia merasa tidak 

sanggup apabila disuruh bolak-balik ke Pengadilan Negeri yang 

berjarak kurang lebih 30km dari rumah kediamannya sedangkan ia 

masih memiliki urusan lainnya.  

Sariyoto (korban) juga telah mengapresiasi itikad baik yang 

dilakukan oleh keluarga terdakwa yaitu dengan ikut membantu 
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membayar pengobatan korban sebesar kurang lebih 70% dari total 

biaya rumah sakit tanpa permintaan dari pihak korban. Hal tersebut 

dinilai sudah cukup oleh Sariyoto karena adanya itikad baik dari 

keluarga terdakwa dan ia berusaha untuk mengikhlaskan kejadian 

tersebut.  

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

Korban dari putusan ini adalah sepasang kekasih yang mengalami 

tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan pada dini hari 

selepas pulang dari kerja. Berikut wawancara penulis dengan pihak 

korban mengapa dirinya tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian: 

a) Prosedurnya dinilai rumit oleh korban. 

Sebenarnya setelah kejadian tersebut orangtua korban 

menyuruh korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian 

atas perbuatan yang telah dibuat oleh pelaku tindak pidana, 

akan tetapi setelah korban bertanya-tanya dengan beberapa 

orang yang dikenalnya untuk mendapatkan informasi 

bagaimana mengajukan gugatan ganti rugi pihak korban 

mengurungkan niatnya
55

 

b) Menganggap hal tersebut musibah. 

Korban menilai kejadian tersebut merupakan musibah 

yang harus diterimanya, sehingga korban harus ikhlas 

menghadapi musibah tersebut. Korban juga bersyukur karena 
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luka yang dideritanya sudah sembuh dan sudah dapat 

melakukan aktifitas sehari-hari seperti semula
56

. 

c) Nilainya tidak terlalu besar. 

Kerugian yang diterima korban tidak terlalu besar karena 

handphone yang diambil pelaku tindak pidana telah 

dikembalikan kepada korban sehingga korban hanya 

membayar biaya pengobatannya. Pihak korban mengaku 

bahwa biaya perawatan tersebut masih mampu dibayarnya. 

”Kalau nilai kerugiannya cukup besar kami 

mempertimbangkan untuk meminta ganti rugi mas, ini kan 

kami cuma membayar biaya pengobatan yang alhamdulillah 

saya dan keluarga masih bisa menanggungnya “
57

. 

d) Kasusnya sudah selesai. 

Pihak korban menganggap semuanya sudah beres, pelaku 

telah dijatuhi hukuman pidana dan korban telah sembuh 

akibat luka tusuk yang dideritanya. Pihak korban juga 

berharap setelah kejadian tersebut diharapkan keamanan di 

Kota Semarang lebih diperketat supaya masyarakat merasa 

nyaman dan aman
58

. 

Kasus kedua membeberkan 4 (empat) alasan mengapa ia sebagai 

korban tidak menuntut ganti rugi. Apabila melihat ke-4 (empat) alasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa korban menganggap hal tersebut 
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sebagai sesuatu yang biasa. Tindak pidana yang mengarah kepadanya 

dianggap sebagai “musibah” saja. Korban sebenarnya memiliki 

kemauan untuk menuntut ganti kerugian, tetapi lagi-lagi ia merasa 

tidak semudah itu membuat tuntutan ganti kerugian dan ia merasa 

sudah cukup pihak pelaku telah dijatuhi hukuman. 

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

Korban dari putusan tersebut merupakan seorang anak yang 

belum cakap hukum sehingga penulis melakukan wawancara dengan 

orang tua korban untuk mewakili anaknya tersebut. Berikut 

wawancara penulis dengan orang tua korban mengapa pihaknya tidak 

mengajukan tuntutan ganti kerugian: 

a) Takut urusannya menjadi berbelit-belit. 

Narasumber menjelaskan jika nantinya menggugat pelaku 

untuk membayar ganti rugi nanti urusannya malah jadi 

panjang dan tidak selesai-selesai. 

b) Ancaman dari luar. 

Narasumber mengkhawatirkan apabila melayangkan 

gugatan ganti rugi kepada terdakwa nantinya keluarganya 

atau bahkan anaknya yang bernama Calvin tersebut mendapat 

sebuah teror dari teman-teman terdakwa, “yang penting anak 

saya gakpapa mas”
59

. 

c) Ketidaksanggupan Terdakwa. 
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Orangtua korban menilai apabila melakukan gugatan 

ganti kerugian kepada terdakwa akan sia-sia, ia menganggap 

bahwa terdakwa merupakan orang yang memilki ekonomi 

sulit sehingga kecil kemungkinannya untuk mengganti senilai 

harga handphone tersebut. Jika ia memiliki ekonomi yang 

kuat tentunya ia tidak mencuri barang dari orang lain
60

. 

Kasus yang terakhir membeberkan 3 (tiga) alasan mengapa ia 

sebagai pihak korban tidak menuntut ganti rugi, dari ke-3 alasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak korban tidak mau dibuat 

pusing karena tuntutan ganti kerugian tersebut akan membuat 

urusannya tambah panjang. Pihak korban juga mengkhawatirkan 

adanya ancaman dari teman-teman pelaku yang berbahaya bagi 

anaknya maupun keluarganya apabila ada salah satu pelaku yang tidak 

terima karena dituntut membayar gani rugi dan korban merasa akan 

sia-sia apabila ia bersikukuh akan menuntut ganti rugi tetapi pihak 

pelaku tidak dapat memenuhi permintaan ganti rugi yang diajukan 

olehnya. 

Berikut alasan-alasan korban mengapa ia tidak menuntut ganti kerugian 

dalam sebuah tabel: 
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Tabel III.II 

Alasan Korban Tidak Menuntut Ganti Kerugian 

 

No Putusan Nomor 

367/Pid.B/2015/PN.S

mg. 

 

Putusan Nomor 

89/Pid.B/2018/PN.Smg

. 

 

Putusan Nomor 

129/Pid.B/2018/PN.Smg

. 

 

1

.1. 

Tidak tahu cara 

mengajukan gugatan 

ganti kerugian 

Prosedur mengajukan 

gugatan ganti rugi 

dianggap rumit 

Takut urusannya menjadi 

panjang atau berbelit-

belit 

2

.2. 

Lokasi Pengadilan 

Negeri Semarang jauh 

dari tempat 

tinggalnya 

Menganggap hal 

tersebut sebagai 

musibah 

Khawatir akan ancaman 

dari luar 

3

.3. 

Adanya itikad baik 

dari pihak pelaku 

Tindak Pidana 

Nilainya tidak terlalu 

besar 

Ketidaksanggupan 

pelaku untuk memenuhi 

tuntutan ganti rugi 

4

. 4. 

Mengikhlaskan 

kejadian tersebut 

Kasusnya dianggap 

telah selesai 

 

Alasan-alasan yeng telah diutarakan masing-masing korban dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar korban tidak mengetahui bagaimana cara 

untuk menuntut ganti kerugian akibat tindak pidana pencurian disertai dengan 

kekerasan yang telah menimpanya. Melihat hal tersebut tentunya pihak korban 

harus aktif untuk menuntut ganti kerugian demi mendapatkan hak-haknya 

kembali, apalagi di zaman yang sudah serba maju sekarang ini. Informasi apapun 

dapat diakses dengan begitu mudahnya tak terkecuali tata cara menuntut ganti 

kerugian. Diperlukan perilaku aktif dari masing-masing pihak untuk dapat 

mewujudkan kepentingan masing-masing pihak yang berperkara.  


