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MOTTO 

“Wahai mereka yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar 

dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar.”  

(Q.S Al-Baqarah: 153) 

 

 “Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit kesenangan merupakan ciri-ciri orang 

yang dicintai oleh Allah.”(Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. 

“Berlindunglah kamu kepada Allah dari beratnya bala, menimpanya 

kesukaran,keburukan takdir dan cemoohan musuh “ 

(HR. Bukhari – Muslim) 

 “Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan dan tidak 

ada yang sulit jika Engkau menghendakinya kemudahan.” 

(Ibn Hibban, Ibn As-Sunni) 

“Lakukan apapun segala bentuk perlakuan yang baik untuk sesama, niatkan 

segala kebaikan sebagai wujud dari ibadah, bersyukur adalah cara terbaik dalam 

menyikapi setiap kehidupan ini, Allah selalu memberikan kepastian terbaik untuk 

hambaNya” 
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ABSTRAK 

Asas penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bercorak 

perdata merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. 

KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang “korban” tindak pidana, untuk 

menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan 

pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana implementasi dan efektifitas penggabungan perkara 

gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakan lalu lintas. Jenis penelitian yang 

penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak. Hasil penelitian ini meskipun dengan adanya 

proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu 

lintas lebih memudahkan pihak yang sudah dirugikan akibat tindak pidana yang 

dilakukan terdakwa untuk mendapatkan kembali haknya, namun perlu disadari 

walaupun dengan adanya Undang – Undang yang mengatur bertujuan untuk 

mempermudah langkah maupun mempermudah proses peradilan bagi korban 

tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Penulis dari hasil penelitiannya masih 

terdapat hambatan – hambatan dalam penggabungan perkara gugatan ganti 

kerugian dalam pelaksanaannya. Dari hambatan – hambatan yang telah di uraikan 

dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Klaten 

dapat menjadi pemahaman untuk kemudian dapat perbaiki agar menciptakan suatu 

upaya hukum yang sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Undang – Undang, 

serta langka penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dapat menjadi jalan 

tengah dalam menyelesaikan masalah ganti kerugian yang timbul akibat 

kecelakaan lalu lintas, berlaku adil, dan tidak merugikan antara kedua belah pihak. 

 

Kata kunci : efektifivitas penggabungan perkara, kecelakaan lalu lintas 
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ABSTRACT 

 

 The principle of merging criminal cases and civil litigation suits is new 

to the practice of law enforcement in Indonesia. The Criminal Procedure Code 

provides legal procedure for a "victim" of a criminal offense, to sue a civil 

liability against the defendant in conjunction with an ongoing criminal 

investigation. The purpose of this study is to find out how the implementation and 

effectiveness of the merger of the lawsuit compensation in case of traffic 

accidents. The type of research that the authors use is descriptive research, 

descriptive research is a research that is a problem-solving procedure investigated 

by describing the state of the subject or object of research at the present time 

based on the facts that appear. The results of this study despite the presence of the 

merging process lawsuit for damages in case of traffic accidents it easier for those 

who have been harmed as a result of criminal acts committed by the defendant to 

regain their rights, but it should be realized despite the presence of Law - Law 

governing aims to simplify the steps and facilitate the judicial process for victims 

of criminal acts of traffic accidents, the author of the results of his research there 

are still obstacles in the merger of lawsuit lawsuit compensation in the 

implementation. Of barriers - barriers that have been described from the results of 

interviews conducted with District Court Judge Klaten can be understanding to 

then be able to fix it to create a remedy in accordance with what has been set in 

the Act - Act, as well as rare merger of lawsuits for damages this can be a middle 

ground in solving the problem of compensation arising from traffic accidents, be 

fair, and not harm between both parties. 

 

Keywords: effectiveness of merger case, traffic accident 
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