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ABSTRAK 

Apakah pembayaran ganti kerugian merupakan kewajiban dari pelaku kepada 
korban, atau kepada keluarga korban ? atau hanya sebatas kerelaan semata ? Itu 
beberapa pertayaan yang sering timbul di tengah masyarakat. Rujukan mengenai 
ganti rugi telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan (LLAJ) dimana sipembuat (pelaku) dapat dikenai tuntutan perdata 
atas kerugian yang ditimbulkan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana proses pembyaran ganti kerugian terhadap korban 
kecelakaan lalu lintas, lalu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya apabila para pihak telah 
berdamai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian yuridis empiris  metode penelitian ini mengkaji konsep normatif, atau 
yuridis mengenai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu 
lintas dalam konstelasi peradilan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriftif yang menggabunggkan data-data kepustakaan dengan data-
data yang diperoleh dari lapangan (wawancara), dengan menggunakan data 
hukum primer, dan bahan hukum sekunder. 
Kata Kunci: pembayaran ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas. 

 
ABSTRACT 

Is the compensation payment is an obligation of the perpetrator to the victim, or 
the victim's family? or only a sheer pleasure? It was some question that often arise 
in the community. Reference regarding compensation governed by Law No. 22 of 
2009 on Road Traffic and Transport (RTAT) where the creator (actors) may be 
subject to civil liability for damages incurred. The purpose of this study was to 
determine how the process of change devisit repay the victims of traffic accidents, 
and to know how considerations-considerations of judges in imposing its decision 
if the parties had reconciled. The research method used in this study is the 
juridical empirical research method of this study examines the concept of 
normative, juridical regarding payment or compensation to the victims of traffic 
accidents in the constellation of criminal justice. Type of research is a descriptive 
study of assimilating the data-literature data with the data-the data obtained from 
the field (interview), by using the data of primary law and secondary law.  

Keywords: payment of compensation to the victims of traffic accidents. 
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PENDAHULUAN 

Apakah ganti rugi itu merupakan kewajiban dari pelaku kepada korban, 

atau hanya sebatas kerelaan semata? Apakah ganti rugi itu sama saja dengan 

upaya damai yang serta merta menggugurkan tindak pidana dan menghilangkan 

hukuman badan (kurungan, atau penjara)? Itu beberapa pertanyaan yang sering 

mengemuka di masyarakat. Rujukan mengenai ganti rugi diatur dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana 

sipembuat (Pelaku) dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material 

yang ditimbulkan.1 

Menurut sistematika KUHAP, disebut dalam Bab XIII tentang 

Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian. Ada tiga macam gugatan ganti 

kerugian yaitu. Pertama, ganti kerugian karena orang itu ditangkap, ditahan, 

dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, atau 

kekeliruan tentang orang. Hal ini sama dengan Pasal 1 butir 22 KUHAP dan 

pengaturannya dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP. Kedua, Ganti Kerugian terhadap 

pihak ketiga, atau korban (victim of crime, atau beledigde partij) Pasal 98 

sampai 101 KUHAP. Ketiga, ganti rugi kepada bekas terpidana.2  Tujuan dari 

penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses 

perkara perdata yang timbul dari tindak pidana.3 

                                                             
1
 Valerian Libert Wangge, Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas, dalam Kompasiana. 
com/2013/09/07/hak-korban-kecelakaan-lalu-lintas-590666.html. Diakses, 3 Maret 2014. pukul 
15.00 wib.   

2
 Lintong Oloan Siahaan, 1981, Jalannya Peradilan Pidana 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). 

3 A.Z. Abidin, mengupas asas oportunitas dalam, Bunga Rampai Hukum Pidana, Passim. (Dalam, 
Andi Hamzah, 2005,  Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: SInar Grafika. Hlm 205). 
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 Berdasarkan uraian tersebut, menarik bagi penulis untuk mengangkat 

permasalahan tentang pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan 

lalu lintas dalam sebuah skripsi  

Pembatasan masalah dalam skripsi ini, hanya terbatas pada Pembayaran 

ganti rugi yang penulis maksut terbatas pada pembayaran ganti rugi dari pelaku 

kepada korban dan konstelasi peradilan pidana yang penulis maksut pembayaran 

ganti rugi dilihat dari hukum materiil dan formil. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan 

sasaran yang dicapai menjadi jelas dan terarah. Rumusan masalah dalam skripsi 

ini ialah Pertama, bagaimanakah pembayaran ganti kerugian terhadap korban 

kecelakaan lalu lintas dalam konstelasi peradilan pidana ? dan Kedua, 

bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya 

apabila para pihak telah berdamai ? 

Kerangka Pemikiran, ganti kerugian digunakan dalam KUHAP dalam 

Pasal 99 ayat (1) dengan penekanan pada penggatian biaya yang telah 

dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Kerugian yang dimaksud adalah 

kerugian materiil, sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam 

pembicaraan hukum acara pidana.4 

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk 

mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota 

masyarakat. Adapun tolok ukur pelaksanaanya adalah dengan diberikannya 
                                                             
4
 Harris, 1983, Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Pembaharuan yang Keliru, atau 

Sah, Jakarta: Binacipta. hlm 11-12. (Dalam Yulia Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum 
Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Graha Ilmu. hlm 59).  



4 

 

kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya 

sebagai manusia. 

Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian, tujuan penelitian merupakan 

tindakan manusia untuk mengetahui dan mendalami segala sesuatu yang belum 

diketahui. Ada dua tujuan penelitian, yaitu Tujuan Objektif dan Subjektif. 

Tujuan objektif, untuk mengetahui bagaimana pembayaran ganti kerugian 

terhadap korban keceelakaan lalu lintas dalam konstelasi peradilan pidana dan 

untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusannya, apabila para pihak telah berdamai. Tujuan subjektif 

untuk memperoleh pengetahuan hukum baik teori maupun praktek. 

Manfaat penelitian, terdapat dua manfaat penelitian. Pertama manfaat 

teoritis, memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan 

ilmu hukum, khususnya dalam perkara pidana terfokus pada pembayaran ganti 

kerugian.  Kedua manfaat praktis untuk membentuk pola pikir sekaligus untuk 

mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh.   

Metode penelitian yang digunakan, adalah metode penelitian yuridis 

empiris. Jenis penelitian ini mengkaji konsep normatif, atau yuridis dari 

pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas. lokasi 

penelitian dilakukan di wilayah sukoharjo, karena daerah ini memiliki obyek 

penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriftif guna memberikan gambaran secara jelas mengenai 

pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya apabila para 
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pihak telah berdamai. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data 

sekunder dan data tertier. Data primer merupakan data yang berasal dari 

peraturan-peraturan yang mengikat dan terdiri dari norma, atau kaedah hukum. 

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, misalnya hasil-

hasil penelitian, karya ilmiah dan seterusnya. Data tertier, yaitu data yang 

memberikan petunjuk terhadap data primer dan sekunder.5 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas 

 
Adapun yang dimaksut korban menurut Arief Gosita adalah mereka 

yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 

bertentangan dengan kepentingan diri sendiri, atau orang lain yang mencari 

pemenuhan diri sendiri.6 Adapun hak-hak korban menurut Van Boven adalah 

hak-hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak-hak yang menunjuk kepada semua 

tipe pemulihan baik material, maupun non material bagi para korban 

pelanggaran hak-hak asasi manusia.7 

Adapun proses pelaksanaan pembayaran ganti kerugian terhadap 

korban kecelakaan lalu lintas dapat diajukan dengan mekanisme penggabungan 

perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP dan 

prosedurnya sebagai berikut: Pertama, apabila berkas perkara telah masuk ke 

Pengadilan Negeri maka pihak korban dapat mengajukan permohonan 

                                                             
5
 Soerjono Soekanto, 1986, Pengatar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. hlm 52. 

6
 Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: CV Akademika Pressindo. Hlm 44. 
(Dalam Yulia Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 
Bandung: Graha Ilmu. Hlm 49). 

7
 Theo Van Booven, 2002, Mereka yang Menjadi Korban, Jakarta: Elsam. hlm 13. (Ibid Yulia 
Rena. hlm 50).  
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penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang didaftarkan ke Panitera 

Pengadilan, yang kemudian disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri.  

Kedua, setelah didaftarkan Ketua Pengadilan Negeri membuat surat 

penetapan penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. 

Ketiga, Majelis Hakim menetapkan hari sidang perkara dan sekaligus 

memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di Pengadilan Negeri pada hari 

sidang, dengan membawa saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlukan. 

 Keempat, setelah kedua belah pihak hadir pada hari yang telah 

ditentukan. Maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah 

pihak, hakim akan mencoba untuk mendamaikan dulu kedua belah pihak yang 

prosesnya dilakukan sebelum persidangan dimulai, perdamaian ini akan terus 

dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung dan hakim belum 

menjatuhkan putusan. 

 Kelima, tuntutan pidana dibacakan oleh Majelis Hakim, pihak korban 

diberi kesempatan untuk melakukan perubahan dan pencabutan tuntutan kepada 

terdakwa, apabila tidak terjadi perubahan, atau pencabutan maka terdakwa 

diberi kesempatan untuk memberi jawaban baik tertulis, atau lisan. Keenam, atas 

jawaban terdakwa pihak korban diberikan kesempatan untuk memberi 

tanggapan yang disebut replik dan atas replik korban terdakwa dapat 

mengajukan duplik.  

Ketujuh, setelah proses jawab menjawab selesai pihak korban diberikan 

kesempatan untuk melakukan pembuktian yang terdiri dari alat bukti tertulis dan 

mendengarkan keterangan saksi, proses pembuktian dilakukan untuk 
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memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa 

tertentu, karena hakim yang mengkonstantir, mengkwalisir dan mengkonstituir 

peristiwa.8  Kedelapan, setelah proses pemeriksaan dirasa cukup oleh Majelis 

Hakim, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan 

yang berisi tanggapan para pihak tentang segala sesuatu yang terjadi di 

persidangan. Kesembilan, kemudian Majelis Hakim akan memberikan 

putusannya yang berupa putusan hakim. Kesepuluh, jika putusan sudah 

dijatuhkan dan para pihak menyetujui putusan tersebut maka dilakukan eksekusi 

pelaksanaan putusan. Pengambilan putusan dalam penggabungan pidana dengan 

gugatan ganti kerugian masing-masing hakim berpendapat mengenai 

(pertimbangan-pertimbangan mengenai perkara pidana yang didasarkan pada 

hukum acara pidana dan pertimbangan-pertimbangan mengenai gugatan ganti 

kerugian sesuai acara perdata). 

Dalam perkara NO. 184/Pid.B/2013/PN. Skh tidak terdapat tuntutan 

penggabungan perkara ganti kerugian dari pihak keluarga korban kepada 

terdakwa. Hal ini dikarenakan telah ada itikad baik dari terdakwa kepada 

keluarga korban, dimana terdakwa telah memberikan ganti rugi, atau santunan 

kepada keluarga korban. Meliputi biaya pemberian perawatan, sampai dengan 

pemakaman yang semuanya telah ditanggung oleh terdakwa Ari Winarno sesuai 

kemapuannya. Kedua belah pihak juga telah sepakat untuk melakukan 

perdamaian dan keluarga korban telah menyatakan ikhlas menerima musibah 

tersebut. Kedua belah pihak juga telah membuat akte perdamaian dan keduanya 

                                                             
8
 Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta. hlm 92.  
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juga telah menyatakan bahwa kami tidak akan saling menuntut perkara ini 

sampai dengan persidangan di Pengandilan Negeri Sukoharjo mohon agar 

penyidik tidak melanjutkan perkara tersebut kepersidangan karena kami telah 

menganggap perkara ini telah selesai tuntas.9    

Menurut M. Hanafi Asmawie dalam Pasal 99 KUHAP disebutkan 

“kerugian” berarti biaya yang dikeluarkan. Hal ini termasuk biaya pemulihan, 

atau cacat. (contoh: membuat gigi palsu, pengecatan dan pengetokan mobil) 

yang diderita korban. (Pasal 98 KUHAP pada sub bagian ke dua) namun 

kebenaran materiil harus tetap diteliti agar kebenaran materiil dapat 

ditegakkan.10 

 Selain itu didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga telah 

diatur tentang rujukan ganti kerugian, diataranya: Pasal 191, Perusahaan 

Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian akibat orang yang 

dipekerjakannya. Pasal 92 ayat (1) perusahaan angkutan umum bertanggung 

jawab atas penumpang yang meninggal dunia, atau luka berat akibat suatu 

kejadian yang tidak dapat dihindari. Ayat (2) kerugian dihitung berdasarkan 

kerugian yang dialami, atau dilihat dari biaya pelayanan. Pasal 314 juga 

menyatakan selain pidana penjara, atau kurungan pelaku juga dapat dikenai 

pidana tambahan berupa pencabutan SIM dan ganti rugi yang diakibatkan 

kecelakaan lalu lintas. 

                                                             
9Widiantoro, Staff Pengadilan Negeri Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 9 September 

2014, pukul 14.00 WIB.   
10

 M. Hanafi Asmawie, 1992, Ganti rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Jakarta: PT. Pradnya 
Paramitha. hlm 5.  
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan ganti rugi bukanlah 

sekedar kerelaan atau kewajiban dari pelaku, tapi ganti kerugian sendiri 

merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang 

ditimbulkannya baik kerugian materiil maupun inmateriil, namun hanya 

kerugian materiil sajalah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari 

pelaku. Dalam kasus ini pelaku telah menunjukan itikad baiknya kepada korban, 

dengan memberikan biaya-biaya pengobatan, perawatan dan perbaikan sepeda 

motor milik korban. Sehubungan dengan hal ini korban juga telah ikhlas 

menerima hal ini sebagai musibah dan kedua belah pihak juga telah sepakat 

untuk berdamai dan tidak melanjutkan perkara ini ke pengadilan dan 

menganggapnya telah selesai tuntas. 

Akan tetapi meskipun telah terjadi upaya damai dari kedua pihak dan 

korban juga tidak menuntut apa-apa kepada terdakwa namun hal ini tidak secara 

serta merta dapat menggugurkan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Tetapi 

dari adanya perdamain tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan-

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khususnya dalam hal yang 

meringankan hukuman terdakwa. Oleh karenanya terdakwa tetap dinyatakan 

secara sah dan menyakinkan bersalah “karena kealpaanya mengemudikan 

kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 

orang lain meninggal dunia dan karena kealpaanya mengemudikan kendaraan 

bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain 

luka-luka ringan dan kerusakan barang. Pasal 310 ayat (4) dan (2) Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009.” 
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Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Apabila 
Para Pihak Telah Berdamai 

Berdasarkan pembahasan pada perumusan masalah kesatu, maka dapat 

diketahui bahwa telah ada itikad baik dari pelaku kepada pihak keluarga korban 

dimana terdakwa telah memberikan ganti rugi, atau santunan kepada keluarga 

korban. Meliputi pemberian biaya perawatan sampai dengan biaya pemakaman 

yang semuanya telah ditanggung oleh terdakwa Ari Winarno sesuai dengan 

kemampuanya.  Kedua belah pihak juga telah sepakat untuk melakukan 

perdamaian dan keluarga korban telah menyatakan ikhlas menerima musibah 

tersebut. Kedua belah pihak juga telah membuat akte perdamaian dan keduanya 

juga telah menyatakan bahwa kami tidak akan saling menuntut perkara ini 

sampai dengan persidangan di Pengandilan Negeri Sukoharjo mohon agar 

penyidik tidak melanjutkan perkara tersebut kepersidangan karena kami telah 

menganggap perkara ini telah selesai tuntas.11 

Dari keterangan tersebut, adanya upaya damai yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak dapat mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusannya. Khususnya dalam hal yang meringankan 

hukuman bagi terdakwa. Seperti yang tercantum dalam putusan  perkara No. 

184/Pid.B/2013/PN. Skh. sebelum Majelis menjatuhkan amar putusan dalam 

perkara terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan. Hal-hal yang meringankan, meliputi. Pertama, terdakwa belum 

pernah dihukum. Kedua, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui 

terus terang perbuatannya. Ketiga, terdakwa menyesali perbuatannya dan 
                                                             
11

 Widiantoro, Staff Pengadilan Negeri Sukoharjo, Wawancara Pribadi , Sukoharjo, 9 September 
2014. Pukul 14.00.   
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berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Keempat telah adanya 

perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.  

Hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Hakim yang 

memeriksa perkara dan didasarkan pada fakta-fakta yang ada dipersidangan. 

Korbanpun juga telah membenarkan adanya hal tersebut termasuk upaya damai 

yang dilakukan keduanya12 

Telah adanya perdamaian dari kedua belah pihak, dapat dibuktikan 

dengan adanya akte perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, 

yang memuat point-point sebagai berikut:13  Pertama, kami pihak ke 1 (satu) 

sepakat dan sanggup untuk membantu biaya perawatan kepada keluarga pihak 

ke 2 (dua). Selama dirawat di Rumah Sakit dan biaya yang timbul-timbul. Pihak 

ke 1 (satu) bersedia membantu, sebesar Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta 

Lima Ratus Ribu Rupiah). Kedua, kami pihak ke 1 (satu) dan pihak ke 2 (dua) 

sepakat bahwa kendaraan milik pihak ke 2 (dua), perbaikannya ditanggung 

pihak ke 1 (satu) beserta kepengurusannya. Ketiga, selanjutnya kami kedua 

belah pihak sepakat dan menyetujui isi pernyataan tersebut di atas pada point 1 

(satu) dan point (dua) dan kami tidak akan saling menuntut perkara ini hingga 

persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Baik perkara perdata, maupun 

pidananya dan mohon agar kepada penyidik agar tidak melanjutkan perkara 

tersebut sampai kepersidangan. Karena kami sudah menganggap bahwa perkara 

ini telah selesai tuntas.    

                                                             
12Dian, Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 9 September 

2014, pukul 14.00 WIB.  
13

 Documen Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
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Maka dari hal ini telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim 

bahwa telah ada itikad baik dari terdakwa kepada korban. Sebagai 

pertanggungjawaban terdakwa atas “Kealpaanya Mengemudikan Kendaraan 

Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang 

Lain Meninggal Dunia”. 

Maka konsekuensi dari adanya akte perdamaian tersebut terhadap 

putusan, ialah akte tersebut mempengaruhi pertimbangan hakim khususnya 

dalam hal yang meringankan hukuman terdakwa. Sedangkan hubungan dari 

adanya akte perdamaian yang telah dibuat para pihak tersebut dengan putusan 

adalah sama halnya dengan adanya konsekuensi hukum dari terbitnya akte 

tersebut menjadi salah satu hal yang meringankan hukuman terdakwa dan hal itu 

didasarkan pada proses persidangan yang telah berlangsung. Untuk adanya dasar 

hukum dari adanya akte perdamai ini, ialah didasarkan dengan adanya 

kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, sedangkan akte ini telah dibuat 

jauh-jauh hari sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. 14 

   Jika dilihat dari uraian di atas maka dapat disimpulakan bahwa telah 

adanya upaya damai yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dan telah 

adanya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, dapat menjadi 

pertimbangan-pertimbangan hakim khususnya dalam hal yang meringankan 

hukuman pelaku. 

 

 
                                                             
14Dian, Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Wawancara Pribadi ,9September 2014, pukul 

14.00 WIB. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pembayaran ganti 

kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam konstelasi peradilan 

pidana khususnya pada perkara No. 184/Pid. B/2013/PN.Skh prosesnya sebagai 

berikut:  Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban 

Kecelakaan Lalu Lintas dalam Konstelasi Peradilan Pidana di Pengadilan negeri 

Sukoharjo telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui 

mekanisme (Pasal 98 KUHAP) tentang mekanisme penggabungan gugatan ganti 

kerugian, yang dapat dilakukan. Pertama, secara lisan diajukan secara langsung 

selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana 

(requisitoir), atau dalam hal penuntut umum tidak hadir dalam perkara cepat, 

diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. 

 Kedua, secara tertulis diajukan kepada Ketua Majelis Hakim di 

persidangan melalui Panitera Pengadilan Negeri, kemudian Panitera akan 

menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan akan 

membuat surat penetapan guna menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa 

perkara. 

 Majelis Hakim yang ditunjuk menentukan kapan persidangan 

dilakukan, sambil memanggil kedua belah pihak. Sebelum persidangan 

dimualai, Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah 

pihak  untuk melakukan perdamaian yang akan dilangsungkan selama proes 

persidangan berlangsung atau sebelum majelis menjatuhkan putusan. 

dilanjutkan dengan proses jawab menjawab dari kedua belah pihak, apabila 
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jawaban tergugat berupa jawaban tertulis maka korban dapat mengajukan replik 

dan atas replik korban terdakwa dapat mengajukan duplik.  Kemudian setelah 

pemeriksaan dirasa cukup oleh Majelis Hakim, dilanjutkan dengan pembuktian 

dari kedua belah pihak setelah itu dilanjutkan pengajuan kesimpulan dari kedua 

belah pihak, Kemudian diteruskan dengan pembacaan putusan. 

Pada perkara pidana kecelakaan lalu lintas Nomor. 184/Pid. 

B/2013/PN. Skh. Tidak terdapat pengajuan penggabungan gugatan perkara ganti 

kerugian, karena kedua belah pihak telah sepakat melakukan perdamaian di luar 

pengadilan negeri, dimana pelaku telah menunjukkan itikad baiknya dengan 

memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita, khususnya kerugian yang 

bersifat materiil dan korbanpun juga telah legowo dengan menerima kejadian ini 

sebagai musibah dan perdamaian ini juga telah dituangkan dalam sebuah akte. 

Akan tetapi adanya akte ini tidak secara serta merta dapat menghilangkan sifat 

tindak pidana yang dilakukan pelaku. maka pelaku tetap dinyatakan bersalah 

melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang 

No.22 tahun 2009.  

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanya 

apabila para pihak telah berdamai. Pada perkara pidana kecelakaan lalu lintas 

Nomor: 184/Pid. B/2013/PN. Skh. Hal ini menunjukkan adanya upaya damai 

yang dilakukan oleh pihak pelaku kepada korban dengan memberikan biaya-

biaya ganti kerugian atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh 

pelaku. Guna membantu biaya-biaya yang ditimbulkan selama proses perawatan 

dan biaya yang diperuntukkan untuk memperbaiki kerusakan kendaraan 
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bermotor milik korban. Ini telah menunjukkan pertanggung jawaban pelaku 

dalam hal  “Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Hingga 

Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”.  Maka dari adanya upaya 

perdamaian yang telah dilakukan oleh para pihak dapat mempengaruhi 

pertimbangan hakim, khususnya dalam hal yang meringankan hukuman 

terdakwa. 

Saran 

Dari kasus ini penulis memberikan dua saran. Pertama, sebaiknya tidak 

semua kasus harus diperkarakan di pengadilan, khususnya dalam perkara yang 

masih dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Karena hal ini juga dapat 

membantu hakim khususnya dalam mengurangi beban hakim dalam 

menyelesaikan perkara.  

Kedua, sebaiknya penyelesaian-penyelesaian dengan cara-cara 

persuasif dan kekeluargaan juga mendapatkan perhatian yang khusus dari para 

praktisi hukum, karena seharusnya tidak semua perkara harus diselesaikan 

dengan beracara di peradilan. Khususnya perkara-perkara yang sifatnya ringan 

dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan serta terdapat gugatan ganti 

kerugian.    
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