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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Apakah ganti rugi itu adalah kewajiban dari pelaku kepada korban, atau 

keluarga korban, atau hanya kerelaan semata ? Apakah ganti rugi itu sama 

dengan upaya damai yang serta merta menggugurkan tindak pidana, atau 

menggatikan hukuman badan bagi pelaku (penjara, atau kurungan) ? Itu 

beberapa pertanyaan yang sering mengemuka di masyarakat.   

Kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menyebabkan kematian  

masuk dalamlapangan hukum pidanadengan merujuk pada Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan proses beracaranya diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila kecelakaan tersebut 

terjadi karena kelalaian dari penggendara hingga korban meninggal dunia, 

maka akibat hukum bagi pembuat, atau  penyebab terjadinya kecelakaan itu 

dikenai Pasal 359 ayat (1) KUHP yang berbunyi:  

“Barangsiapa karena kealpaanya mengakibatkan matinya orang lain 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau kurungan paling 
lama satu tahun.” 

 
Bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawa tidaklah dapat 

digantikan oleh apapun bahkan dengan uang yang nilainya triliunan rupiah. 

Dalam banyak kasus dan pengalaman yang Valerian Libert Wangge jumpai, 

keluarga korban akan merasakan ketersinggugan jika ranah ini dimasuki. 

Bahkan ada yang langsung marah, bahkan mengacamnyawa dibayar nyawa 

dan seterusnya. Sebab ganti rugi apapun tak bisa membangunkan orang mati, 

atauseketikamemulihkankedukaan 
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Rujukan mengenai ganti rugi telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana sipembuat (pelaku) dapat 

pula disertai tuntutan perdata atas kerugian  material yang ditimbulkan. Hal 

ini seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah Dalam berbagai macam 

kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada 

orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian. Inilah yang sering 

disebut dengan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.  

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebetulnya 

bukanlah hal baru, dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah 

diatur dalam Wegverkeersordonantie (Staatsblad1993 Nomor 86) lalu diubah 

dan diubah dengan UU  No. 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan 

Undang - Undang Lalu Lintas Jalan (Wegverkeersordonantie, Staatblad 1993 

Nomor 86). Dalam perkembanggannya  diganti dengan UU  No. 3 Tahun 1965 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menjadi UU pertama yang 

mengatur LLAJ di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, seiring waktu 

Undang-Undang  ini diganti dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kini telah berubah menjadi UU 

No. 22 Tahun  2009 yang telah disebutkan di atas. 

Apakah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku terhadap keluarga korban 

otomatis menggantikan hukuman badan (Penjara atau kurungan) ? maka 

jawabnya adalah tidak. Hukuman badan tetap dijalankan, namun jika ada 

niatan baik dari pelaku, atau  keluarga untuk meminta maaf,  memberikan 

bantuan duka dan ganti rugi maka tentu saja akan menjadi pertimbangan hakim 

didalam putusannya.  
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Misalnya untuk kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang 

menyebabkan korban meninggal dunia, maka hukuman maskimal sesuai 

amanat Pasal 359 ayat (1) KUHP,“Paling lama lima tahun, atau kurungan 

paling lama satu tahun”. Namun pertimbangan-pertimbangan lain bisa 

mengubah hukuman menjadi dibawah lima tahun, atau dibawah satu tahun, 

bahkan bisa hanya dikenakan wajib lapor. Hal ini tetap disesuaikan dengan 

fakta-fakta lapangan, berita acara pemeriksaan (BAP) dan faktor-faktor lain 

seperti telah terjadi upaya damai dari pihak pelaku tindak pidana, ganti rugidan 

pihak korban dengan legowo dapat menerima kenyataan pahit atas 

meninggalnya korban.1 

Daftar Kecelakaan Lalu Lintas Januari-Desember 2013. 

No Satuan / Bulan Jumlah 

Laka  

Akibat 

MD LB LR KERUGIAN 

 POLRESTA SKA      

1.  JANUARI 44 5 0 47 42,800,000 

2. FEBRUARI 45 2 0 50 35.200.000 

3. MARET 54 9 0 58 36.400.000 

4. APRIL 45 6 0 43 33.300.000 

5. MEI 46 6 0 47 15.750.000 

6. JUNI 43 3 1 46 17.600.000 

7. JULI 41 4 0 41 19.100.000 

                                                             
1 Valerian Libert Wangge Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas,dalam http://kompasiana.com/ 

2013/ 09/ 07/ hak-korban-kecelakaan-lalu-lintas-590666. Html. Diakses 3 Maret 2014. Pukul 
15.00 wib. 
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8. AGUSTUS 41 6 0 46 36.650.000 

9. SEPTEMBER 44 5 0 43 31.500.000 

10. OKTOBER 37 9 0 31 34.100.000 

11. NOVEMBER 56 10 0 51 29.200.000 

12. DESEMBER 36 4 0 41 24.450.000 

JUMLAH 532 69 2 544 356.050.000 

Tabel data Kecelakaan, Polresta Surakarta. 

Secara umum kecelakaan lalu lintas yang terjadi, disebabkan oleh 

beberapa faktor. Antara lain,seperti kelalaian manusia, kondisi jalan, kelayakan 

kendaraan dan belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan 

outlook 2013,  terdapat empat faktor penyebab kecelakaan yaitu faktor 

saranadan prasarana, faktor manusia dan faktor alam. Adanya keempat faktor 

tersebut, faktor (kelalaian) manusia menjadi faktor utama penyebab tingginya 

angka kecelakaanlalu lintas oleh karenanya diperlukan kesadaran berlalu lintas 

yang baik khususnya bagi kalangan usia produktif. 

Selain korban kecelakaan lalu lintas lebih didominasi oleh usia muda 

dan produktif, sebagian besar kasus kecelakaan itu terjadi pada masyarakat 

miskin sebagai pengguna sepeda motor dan transportasi umum. Data yang 

berbeda dari kementrian Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) menyebutkan, 

kecelakaan pengendara sepeda motor mencapai 120.226 kali atau 72% dari 

seluruh kecelakaan lalu lintas dalam setahun. Dengan korban yang demikian 

dampak sosial kecelakaan lalu lintas adalah akan menciptakan manusia miskin 

baru di Indonesia, terutama terjadi pada keluarga yang ditinggal suami dan atau 

orang yang sebelumnya menjadi penopang hidup keluarga. 
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Pada presprektif lain, kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan bahan 

komodifikasi isu untuk memicu konflik sosial pada awal 2013, konflik yang 

terjadi di Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa, Proivinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB) dipicu oleh isu yang berawal dari kecelakaan lalu lintas biasa. 

Persoalan semakin membesar ketika isu tersebut disebarkan melalui pesan 

singkat kepada masyarakat. Bahkan, konflik di Lampung Selatan, yang 

mengakibatkan kerusakan parah pemukiman warga transmigrasi asal Bali, di 

Desa Bali Nuraga, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, juga 

berawal dari kecelakaan lalu lintas antara sepeda dan sepeda motor. Pada 

konteks ini, kasus kecelakaan lalu lintas dapat membawa derivasi korban lebih 

banyak lagi.2 

Kecelakaan juga dapat mengakibatkan terjadinya cacat tubuh dan 

hilangnya nyawa manusia, hal ini merupakan masalah yang cukup serius yang 

perlu diselesaikan. Kendaraan di jalan merupakan sumber polusi udara yang 

signifikan yang dapat menimbulkan efek pada kesehatan masyarakat, sehingga 

diperlukan penanganan khusus dalam pembatasan gas emisi buang.  

Secara sederhana penyebab permasalahan lalu lintas dapat diuraikan 

sebagai berkut: 

1. Kemacetan (congestion) yang disebabkan oleh kapasitas ideal jalan sudah 

terlampaui dan atau manajemen penataan lalu lintas yang kurang baik. 

                                                             
2 BADAN INTELJEN NEGARA, 2013,Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar 

Ketiga, dalam http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-
pembunuh-terbesar-ketiga. Diakses Senin 3 Maret 2014 pukul 16.00.   
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2. Kecelakaan (accident) yang disebabkan oleh perancangan geomentrik yang 

kurang baik, kondisi kendaraan dan atau kondisi jalan yang kurang bagus, 

disiplin pemakai jalan yang rendah, serta pengaturan lalu lintas yang kurang 

tepat. 

3. Tundaan (delay) disebabkan oleh pemborosan waktu perjalanan akibat rata-

rata kecepatan kendaraan. 

4. Pemborosan konsumsi bahan bakar akibat seringnya pemakaian gigi rendah 

kendaraan akibat kemacetan. 

5. Polusi, baik polusi udara maupun polusi suara.3 

Menurut M. Hanafi Asmawie bahwa:4 

1.  Dalam Pasal 99 KUHAP disebutkan bahwa kerugian berati “biaya yang 

telah dikeluarkan”. Pengertian ini termasuk, atau meliputi diantaranya biaya 

pengobatan atau biaya pemulihan cacat (dengan contoh konkret: membuat 

gigi palsu, pengecatan/pengetokan mobil) yang langsung diderita saksi 

korban. 

Kerusakan-kerusakan lain atas derita orang lain yang karena keadaan 

memaksa, atau karena kesalahan penyidik dapat pula diajukan permintaan 

ganti rugi yang digabungkan atas permintaan orang lain tersebut, (vide Pasal 

98 KUHAP pada sub Bagian 2). Namun demikian kebenaran materiil suatu 

kasus perkara haruslah diteliti dengan sungguh-sungguh,sehinggakebenaran 

dapat ditegakkan.  

                                                             
3Lintang Ayu, Permasalahan Lalu Lintas dan Solusinya, dalam Toilet Sipil 2013 

http://www.Toiletsipil.blogspot.com/2013/07/permasalahan-lalu-lintas-dan-solusinya.html. 
Diakses, Senin 3 Maret 2014 pukul 16.00 

4 M. Hanafi Asmawie, 1992, Ganti RugI dan Rehabilitasi Menurut K UHAP. Jakarta : PT. Pradnya 
Paramitha. hlm 5. 
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2. Pasal 1 butir 22 KUHAP menyebutkan bahwa “kerugian” yang diganti 

hanyalah berupa imbalan sejumlah uang sebagai hak seseorang yang dapat 

dituntutnya akibat dari keadaan tertentu. Sebagaimana dimaklumi, dalam 

teknik pembuatan Undang-Undang maka Bab tentang Ketentuan Umum  

memuat Pasal-Pasal yang berisi batasan-batasan untuk mengembalikan, atau 

menguji pengertian secara otentik. 

Dengan demikian maka, Pasal 1 butir 22 KUHAP ini secara otentik  

membatasi hanya imbalan sejumlah uang saja. 

3. Pasal 101 KUHAP  membuka kesempatan pengadilan negeri memeriksa dan 

mengadili gugatan perdata/ganti rugi sepanjang dalam KUHAP tidak diatur 

lain. Dalam hal ini KUHAP adalah “lex spesialis” terhadap hukum acara 

perdata. Didalam pasal 1365 KUHPerdata pengertian dari ganti rugi adalah: 

“tiap perbuatanmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang 
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
menggati kerugian tersebut”. 
 

Menurut sistematika KUHAP, kerugian dalam bentuk ini tidak 

dimasukkan ke dalam Bab XII dan juga tidak dimasukkan ke dalam definisi 

tentang ganti kerugian seperti disebut dimuka, tetapi disebut didalam Bab XIII 

tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian. Ada tiga macam gugatan ganti 

kerugian. 5 Ketiga macam ganti kerugian itu adalah sebagai berikut: 

1. Ganti kerugian karena orang itu ditangkap, ditahan, dituntut ataupun 

diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, atau kekeliruan 

tentang orang, atau salah dalam menerapkan hukum. Ini sama dengan yang 

                                                             
5 Oemar Seno Adji, 1981, Herzjening, Ganti Rugi, Suap,  Perkembangan  Delik,Jakarta: 

Erlangga.hlm 67. (Dalam Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar 
Grafika. hlm 203). 
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dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP 

dan pengaturannya dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP. 

2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga, atau korban  (victim of crime, atau 

beledigde partij), ini sejajar dengan ketentuan dalam Bab XIII KUHAP 

mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai 

dengan Pasal 101 KUHAP) yang tidak di maksukkan ke dalam pengertian 

ganti kerugian. 

3. Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali 

(herzjening).  Dalam Bab XVIII Bagian Kedua tentang peninjauan kembali 

putusan pengadilan KUHAP tidak disebut-sebut tentang ganti kerugian. 

Ketentuan ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban delik 

terdapat beberapa variasi dibeberapa negara, sebagaimana telah diutarakan di 

muka, penggabungan perkara gugatan perdata pihak ketiga dan  perkara 

pidananya dikenal juga di Prancis, yang ternyata pihak ketiga itu luas artinya 

karena meliputi selain gugatan dari korban delik, juga biasa muncul gugatan 

dari asuransi kesehatan (scurite Sosial), pihak pemerintah dalam hal 

pelanggaran izin usaha, pihak douane, perpajakan dan lain-lain. 6 

Dapatkah diterapkan di Indonesia ketentuan Pasal 98 sampai dengan 

Pasal 101 KUHAP itu ? Apakah juga ada kemungkinan pihak ketiga selain dari 

korban delik yang langsung itu juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian? 

Menurut pendapat penulis, hal itu dapat dilakukan, dengan alasan sebagai 

berikut: 

                                                             
6 Lintong Oloan Siahaan,1981, Jalanya Peradilan Prancis, Lebih Cepat dari Peradilan Kita, 

Jakarta:Ghalia Indonesia.hlm 48-49. (Dalam Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana 
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 204). 
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1. Pasal 98 KUHAP mengatakan menimbulkan kerugian bagi orang lain 

kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal itu bahwa yang dimaksud 

dengan kerugian bagi orang lain (termasuk kerugian bagi pihak korban). 

Jadi korban delik bukan satu-satunya orang lain itu. Tidak limitatif pada 

korban dellik saja. 

2. Menurut Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi 

gugatan ganti kerugian sepanjang KUHAP tidak menentukan lain. 

Sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas ruang lingkupnya. Jadi, 

semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat 

mengajukan gugatan. 

Namun demikian ada baiknya kalau dalam peraturan pelaksanaan 

KUHAP, ditegaskan demi kepastian hukum. Kemungkinan gugatan pihak 

ketiga, atau korban delik yang dapat digabungkan, dengan perkara pidana 

merupakan inovasi pula dalam KUHAP. Dalam HIR bahkan dalam UUPK  hal 

itu tidak disebut. Dapat disimpulkan dari Pasal 99, ayat (33) yang berbunyi 

“bahwa gugatan ganti kerugian hanya dapat diberikan jika terdakwa 
dijatuhi pidana, atau  tindakan tata tertib”.   

 
Hal ini, sejajar dengan Pasal 337 ayat (2) Ned. Sv. Jadi kalau terdakwa 

dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum maka tuntutan ganti 

kerugian yang ditujukkan kepada terdakwa tidak dapat dikabulkan. Hal ini 

dikemukakan juga oleh Van Bammelen. 7 

Pasal 98 ayat (2) KUHAP tersebut ditentukan juga bahwa jika penuntut 

umum tidak hadir, maka gugatan ganti kerugian diajukan selambat-lambatnya 
                                                             
7 J.M. Van Bemmalen, ons Strafrecht,, het Formele Strafrecht. Grodigen: Tjeenk Willink 1977, 

hlm 212, dikutip juga oleh Oemar Seno Adji, op, cit, hlm 75. (Dalam Andi Hamzah, 2005, 
Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 204). 
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sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Dalam penjelasan pasal tersebut 

bahwa tidak hadirnya penunut umum ialah dalam perkara cepat. Biasanya 

terjadi gugatan ganti kerugian dalam perkara cepat ialah dalam perkara 

pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam praktik sekarang, berkembang suatu 

penyelesaian ganti kerugian pelanggaran lalu lintas ditempat kejadian secara 

damai dan perkaranya tidak dilanjutkan ke Pengadilan. 8 

Tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah 

menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. 

Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materiil saja, 

yaitu penggatian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup 

pada penggatian kerugian immateriil. Pada praktiknya belum memenuhi 

korban tindak pidana secara utuh. 

Berdasarkan uraian tersebut, menarik bagi penulis untuk mengangkat 

permasalahan tentang pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan 

lalu lintas kedalam sebuah skripsi yang berjudul: “PEMBAYARAN GANTI 

KERUGIAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS 

DALAM KONSTELASI PERADILAN PIDANA, (Studi kasus di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo).” 

 

 

 

 

                                                             
8 Bandingkan dengan pengungkapan A.Z Abidin tentang masalah ini dalam mengupas asas 

oportunitas dalam, Bunga Rampai Hukum Pidana . Passim. (Dalam Andi Hamzah, 2005, Hukum 
Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 205). 



11 

 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan tersusun secara 

sistematis pada tema yang menjadi pembahasan titik sentral, maka perlu 

penulis perjelas tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan pembatasan 

dan perumusan masalah sebagai berikut: 

Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka dalam skripsi ini 

penulis membatasi meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembayaran ganti rugi yang penulis maksud ialah pembayaran ganti rugi 

oleh pelaku terhadap korban. 

2. Konstelasi peradilan pidana yang penulis maksut adalah pembayaran ganti 

rugi dilihat dari hukum materiil dan formil. 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam membatasi masalah yang akan di teliti, sehingga tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil 

yang diharapkan. Perumusan masalah merupakan sesuatu yang penting dalam 

penulisan karya ilmiah, sehingga masalah yang diteliti dapat lebih dikhususkan 

dan untuk dapat memperjelas arah yang akan dicapai oleh peneliti. Perumusan 

masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul 

secara jelas dan sistematis. Bertolak dari pemaparan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan 

lalu lintas ? 

2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

bagi pelaku, apabila kedua belah pihak telah berdamai? 
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C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian merupakan suatu tindakan manusia untuk lebih mengetahui 

dan mendalami segala sesuatu dalam kehidupan yang belum diketahui dan agar 

dalam pelaksanaan penelitian ini dapat mencapai sasaran yang jelas dan sesuai 

dengan yang di kehendaki. Maka perlu tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

Tujuan Obyektif, untuk mengetahui bagaimana pembayaran ganti 

kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Untuk mengetahui bagaimana 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, apabila para 

pihak telah berdamai. 

Tujuan Subjektif, untuk memperoleh pengetahuan hukum dalam hal 

teori, maupun praktek. Khususnya tentang acara pidana, untuk memperoleh 

data sebagai bahan utama dalam menyusun skripsi guna melengkapi 

persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk membahas masalah-masalah 

yang timbul, sebagai pedoman pihak terkait, memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan  khususnya ilmu hukum. 

 Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi Ilmu 

Pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dalam perkara pidana terfokus pada 

pembayaran ganti kerugian. 

Manfaat Praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan 

ilmu yang diperoleh. Juga memberikan bahan masukan bagi penegak hukum 

untuk menata, atau melaksanakan kebijakan yang lebih baik lagi mengenai 
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pembayaran ganti kerugian bagi korban pada umumnya dan korban kecelakaan 

lalu lintas pada khususnya.    

D. Kerangka Pemikiran 

Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban KecelakaanLalu Lintas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) 

dan (2) dengan penekanan pada penggatian biaya yang telah dikeluarkan oleh 

Kecelakaan Lalu  Lintas 

Perdata 

Gugatan Ganti Kerugian 

Kerugian 
Materiil 

Kerugian Immateriil 
Permohonan 

Penggabungan 
Gugatan Ganti Rugi 

Pidana 

Acara Pidana 

Penggabungan Ganti Rugi 

Putusan 

Pidana Gugatan Ganti  Rugi 

Lisan Tertulis Panitera PN 

Di Ajukan Ke Majelis 

Acara Pidana 

Pertimbangan 
Hakim 
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pihak yang dirugikan, atau korban. 9 Hal ini mengandung pengertian bahwa 

kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian 

immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. 

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian 

terkandung dua manfaat, yaitu pertama untuk memenuhi kerugian materiil dan 

segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua merupakan perumusan 

emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban 

mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan, 

dan dirasakan sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan 

kesalahan yang diperbuat pelaku. 10 

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, 

yaitu: 11 

1. Meringankan penderitaan korban. 

2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. 

3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana. 

4. Mempermudah proses peradilan. 

5. Dapat mengurangi ancaman, atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan 

balas dendam. 

Dari tujuan yang dirumuskan Galeway di atas, bahwa pemberian ganti 

kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua 

                                                             
9 badingkan dengan Harris,1983, Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan 

PembaharuanYang Keliru Atau Sah, Binacipta, Jakarta, hlm 11-12. (DalamYulia Rena, 2010, 
Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Graha Ilmu. hlm 59). 

10 Chaerudin, & Syarief Fadillah,2004.Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum 
Pidana Islam, Garhadika Press, Jakarta , hlm 21. (Dalam Yulia Rena, 2010, Viktimologi 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Graha Ilmu. hlm59). 

11 ibid, hlm 65. (Dalam Yulia Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban 
Kejahatan, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 59). 
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korban patut diberikan ganti kerugian adapula korban, baik langsung maupun 

tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan 

diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu baik secara 

financial maupun sosial. 

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk 

mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota 

masyarakat dan tolok ukur pelaksanaanya adalah dengan diberikannya 

kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya 

sebagai manusia. 12 Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada 

korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik 

pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan 

pendekatan sistem peradilan pidana. 

 Dalam KUHAP, pengaturan mengenai korban sama sekali 

termajinalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan 

terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan 

secara lengkap. Hak yang diberikan KUHAP terhadap korban sangat terbatas. 

Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101KUHAP. Dalam pasal ini 

diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan 

oleh korban, yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHAP yang disebut 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. 

                                                             
12Untuk itu perlu adanya pengaturan yang dimengerti sehingga dapat dihindari adanya 

deskriminasi dalam penerapan, dan penegakan hukum, ataupun intimidasi dari pihak-pihak 
tertentu yang akan lebih memperburuk posisi korban dalam penderitaan yang berkepanjangan. 
Pada tahap ini korban akan menerima kerugian dua kali, sebagai korban kejahatan, sekaligus 
sebagai korban structural. Lihat Chaeruin, dan Syarief Fadillah, ibid, hlm 65. (Dalam Yulia 
Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Sinar 
Grafika. hlm 60). 
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Penggabungan gugatan ganti kerugian ini dilakukan melalui hakim ketua 

sidang atas permintaan korban yang diajukan dalam tenggang waktu yang 

sudah ditentukan. Kemudian hakim memeriksa dasar gugatan tersebut dan 

tentang penggatian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan 

mengenai ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap apabila putusan 

pidana juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila pihak korban tidak 

memakai mekanisme KUHAP maka ketentuan dari aturan hukum acara perdata 

berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHAP tidak mengatur secara 

lain.13 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan. 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif atau yuridis mengenai 

pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam 

konstelasi peradilan pidana dan praktek pelaksanaanya di pengadilan. 

2. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Sukoharjo, karena daerah ini 

memiliki obyek data penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. 

3. Jenis Penelitian. 

Jenis peneilitian yang digunakan adalah deskriftif, yaitu untuk 

memberikan gambaran secara jelas mengenai proses pembayaran ganti 

                                                             
13 Mudzakir, 2005, viktimologi Studi Kasus Di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana, dan 

Krimonologi XI, Surabaya 14-16 Maret,hlm 25. (Dalam Yulia Rena, 2010, Viktimologi 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Graha Ilmu. hlm182). 



17 

 

 

kerugian dari pelaku tindak pidana pelanggaran terhadap korban kecelakaan 

lalu lintas, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara apabila para 

pihak telah berdamai di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

4. Jenis Data. 

Penelitian ini menggunakan sumber penelitian sebagai berikut: 14 

a. Bahan Hukum Primer. 

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, peraturan dasar (Batang Tubuh Undang-Undang 

Dasar 1945, dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), 

peraturan perundang-undangan (Undang-Undang dan peraturan yang 

setaraf, Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf, Keputusan 

Menteri dan peraturan yang setaraf, peraturan-peraturan daerah). Bahan 

hukum yang tidak dikodifikasikan seperti misalnya hukum adat, 

yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang 

hingga kini masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 

b. Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti misalnya Rancangan Undang-Undang, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. 

 

 

                                                             
14Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta: hlm 52. 
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c. Bahan Hukum Tertier. 

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Contohnya: Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.             

5. Metode Pengumpulan Data. 

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan-kegiatan 

investaris dan pengelompokan bahan-bahan hukum kedalam suatu sistem 

informasi, sehingga memudahkan kembali penulususran bahan-bahan 

hukum tersebut. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi 

dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap sumber bahan 

hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. 

6. Metode Analisis Data. 

Penganalisisan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum 

primer dan bahan sekunder, dipergunakan teknik analisis deskriftif, yaitu 

dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian 

menganalisis melalui teknik analisis sebagai berikut: 

a. Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi, atau 

posisi dari preposisi-preposisi hukum, atau non hukum. 

b. Teknik eveluatif, yaitu melakukan peneilaian dan evaluasi, tepat, atau 

tidak tepat, benar, atau tidak benar, sah, atau tidak sah terhadap suatu 

pandangan, preposisi, pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang 

tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 

c. Teknik Interpretatif, yaitu menafsirkan dengan menggunakan teknik-

teknik penafsiran terhadap adanya norma kabur yang melandasi 
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pemberlakuan permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

d. Teknik Argumentatif, yaitu penelititan yang didasarkan pada alasan-alasan 

yang bersifat penalaran hukum. 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam 

penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan ini menjadi empat bab 

yang setiap bab dibagi menjadi sub-sub bagian yang dimasudkan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka 

penelitian, manfaat  penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II adalah Tinjauan Pustakaan yang berisikan mengenai Tinjauan 

Umum tentang Sistem Peradilan Pidana, Teori Restributive Justice dan Teori 

Retroaktif Justice, Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi dan Tinjauan Umum 

tentang  Kecelakaan Lalu Lintas.  

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Mendeskrifsikan 

tentang bentuk pemberian Pembayaran Ganti Rugi Terhadap Korban 

Kecelakaan Lalu lintas, dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan 

Putusannya Bagi Tersangka, Apabila Para Pihak Telah Berdamai. 

Bab IV adalah Penutup, yang berisikan Kesimpulan dan Saran yang 

akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti, atau sesuai dengan 

hasil penelitian. 


