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Kecelakaan yang terjadi di jalan raya merupakan akibat 

dari keteled6ran atau kebrutalan pemakai jalan itu sendiri, 

yang kerap kali dapat merugikan pemakai jalan yang lain. Ke

rugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa benda tetapi juga 

kerugian yang berupa jiwa. Adanya peristiwa kecelakaan lalLl 

lintas tersebut tentunya tidak terlepas dari perbuatan me

langgar hukum yang dilakukan eleh para pemakai jalan. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji sampai 58 

j atlh mana pi hak kerban dan ke I uarganya diapc:! t menLln tu t ""i.:':c:al"":,, 

perda ta sesuai dengan ketentuan pasa 1 1.~:'65 I<i '\:ialb lJnr,jan!J'~\Jn 

dang Hukum Perdata. 

Permasa I ahan yang dial ukan dal am pE·)ne Ii ·tic.'\[". in i y;;:d ,;, t, 

A. 	 Apakah dalam hal kecelakaan lalu lintas ada pt~fllbi;HJ,ii'\il ,":L 

siko sehubungan dengan kesalahan dari kedua heIah pjh~" 

B. 	 Bii.<~lai manialkah kial 1 .alU d;",], am k €-?c:e I iC\ ~:••'h.'\n ]. a 1 u 1 in t.ii.~":i rd,I." .. i., I II:' 

langgar meninggal dunia, ap~kah dapat ahii warisnya d~gu' 

gat? 
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Untuk menjawab permasalahan itu, maka di dal~m pen8]1 

tian ini digunakan metode peneli'lian hukum normatif yaitu 

untuk mengkaji tanggunggugat pangemudi dalam kecelakaan lalu 

lintas di jalan raya, yaitu mula-mula dilakukan studi duku· 

n,,,;.;'!') t. ,:it \;~ i mE:' 1,::\ 1. u:i P(0? 1 bi.i~g a:i per.:;\ tl...1r-;::I \"', pF~ r'un d an cJ ,:~r"l y ancJ iflE?!"l CJ dl... U 1'

masalah tanggunggugat peng.mudi dalam kecelakaan lalu Iin~as 

ci:; j":lli~n Y··if''>''''. S€~li"njl_lt.n"'/i"\ dilakLlk"'rI pf?nCjllmpulii:,n dat."'\ /i::,nq 

cI ii. Pfi" r'(:J l~!i: h d i:~ y".i. Pf.'~n cJ ad i 1 an Neg f.:) I"' i Su Y" i::II:'.a·l ", cl a 1"', PI::',~'J i ], t;:~ l")f', ',:; ;~;l...l"· 

rah0ya serta pihak-pihak yang terkait dengan materi penell 

t i c~,r', • 

Hasil pen.litian menunjukkan bahwa dalam kpcelakaan 

1.0\11..1 linta;:;, kf.';1I/~aji.b;:!In untuk 1Tlf!~mb;::'Y2~r" !;i,':'r1t..i n ..I!;]:). mii;l~';ir1lJ 

nl".~':s:inq pff:~lii:\ku p(":!r'bl..tii:\'1:.:;,n ml7.~lant;.lg·"'r hukum ditf:?nt.l.lk.·:.n Ol£0tl be'·' 

ra'l: ringannya kesalahan masing-masing. Para pelaku membayar 

genti rugi dalam jumlah yang barbeda sasuai dengan nilai 

kesaiahan-kesalahan yang dilakukan mareka. 

Diperoleh pula delam penelit1an in1 bahwa dengan me

ninggalnya pelaku perbuatan perbuatan malanggBr hukum tidak 

mengakibatkan gugurnya tuntutan atau gugatan gant.i rugi. 

P!0~ l. ;::iku per-bua tan mf? 1. an!;,:)gar' l"lukL.lm tr.o'b:lP ~~J"d i b Illf~ng(:.1<i.'II'-.t:i I.E" 

rugian meskipun ia meninggal dunia, namun kewajiban ter.ebut 

baralih kepada ahii warisnya. 
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