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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Korban merupakan pihak yang paling dirugikan sehingga ia berhak mendapat 

ganti kerugian. Alasan lain yang mendukung adalah adanya Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang melekat di dalam diri warga Negara Indonesia, atas 

dasar rasa keadilan dan kemanusiaan. Alasan-alasan tersebut dirasa sudah 

cukup membantu korban untuk memperjuangkan haknya yang telah dirampas 

oleh pelaku tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan. 

2. Prosedur mengajukan ganti kerugian diajukan melalui permohonan 

penggabungan gugatan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal  

98-101. Apabila hakim telah menjatuhkan putusan, pihak korban masih dapat 

menuntut ganti kerugian melalui gugatan Perdata sesuai dengan ketentuan 

Pasal 118 HIR (1) atas dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum dimana 

gugatan tersebut berisi: identitas para pihak, posita yang merupakan duduk 

perkara atau alasan-alasan mengajukan gugatan, dan tuntutan petitum. 

Apabila mengacu pada penelitian ini maka duduk perkara yang dimaksud 

adalah adanya tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan dimana 

perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH 

Perdata) yang melanggar ketentuan dari Pasal 365 KUH Pidana. Prosedur 

yang terakhir yaitu melalui permohonan Restitusi dimana korban menuntut 
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pelaku untuk memberikan kembali barang yang telah dicuri dan mengganti 

biaya perawatan dan biaya lainnya. 

3. Alasan-alasan yang sering ditemukan mengapa korban tidak mengajukan 

ganti kerugian adalah ketidaktahuan korban mengenai bagaimana 

mengajukan gugatan ganti kerugian serta dinilai terlalu rumit dan 

menganggap hal tersebut merupakan sebuah musibah. 

B. Saran 

1. Perihal mengenai alasan korban berhak mendapat ganti kerugian, sebaiknya 

Jaksa/Penuntut Umum dapat memperjuangkan pihak korban karena dalam 

suatu tindak pidana pihak korban merupakan pihak yang paling dirugikan. 

2. Mekanisme ganti kerugian dapat diajukan melalui penggabungan gugatan 

ganti kerugian atau melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan 

hukum, sebaiknya pihak korban dalam menuntut ganti kerugian memilih 

penggabungan gugatan kerugian karena lebih efektif dan dapat menghemat 

waktu. Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum hanya dapat 

diajukan setelah hakim menjatuhkan putusan yang berarti harus menunggu 

lebih lama, selain itu pihak korban dapat menempuh jalur non-litigasi untuk 

menyelesaikan perkaranya. Jalur non-litigasi merupakan jalur penyelesaian 

sengketa yang mengutamakan mediasi antara kedua belah pihak. 

3. Perihal mengenai alasan korban tidak mengajukan tuntutan ganti rugi 

sebagian korban berpendapat bahwa ia tidak mengetahui tata cara 

mengajukan gugatan dan dinilai lebih rumit, sehingga pemerintah harus 

melakukan sosialisasi terhadap warga untuk menjelaskan bagaimana tata cara 
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mengajukan ganti kerugian dan dapat membantu korban yang telah 

mengajukan ganti kerugian. Pihak korban juga sebaiknya lebih aktif dalam 

menggali informasi yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah 

menimpa dirinya 


