
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hakim mengkualifisir perbuatan Tergugat karena kelalainnya menabrak 

Penggugat mengakibatkan kerusakan 1 (satu) unit mobil, sebagai 

perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum yang 

terpenuhi menurut hakim adalah melanggar hak subyektif orang lain 

yaitu hak subyektif atas hak kekayaan. Menurut penulis unsur yang 

terpenuhi tidak hanya melanggar hak orang lain tetapi juga 

bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yaitu melanggar 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, serta bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam 

pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain. 

2. Hakim mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi materiil. Ganti rugi 

materiil sebesar Rp.48.218.600,- (empat puluh delapan juta dua ratus 

delapan belas ribu enam ratus rupiah) antara lain biaya perbaikan 

kerusakan 1 (satu) unit mobil sebesar Rp.15.818.600,- (lima belas juta 

delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) dan biaya 

menyewa/merental mobil lain perhari sebesar Rp.150.000,- x 24 hari 

kerja x 9 bulan = Rp.32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu 

rupiah). Semua ganti rugi materiil ini dapat dikatagorikan kedalam 

Biaya (costen) dan Rugi (shaden). 



Hakim menolak seluruh tuntutan ganti rugi immateriil sebesar 

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Penggugat harus 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama perkara ini, namun 

sifatnya sangat relatif dalam arti tidak dapat dihitung secara matematis, 

maka besar kerugian immateriil yang diukur dengan sejumlah uang itu 

hanya dapat didasarkan pada kepantasan atau kepatutan. Majelis Hakim 

berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan dijadikan 

alasan untuk mengajukan ganti rugi immaterial maka sepanjang 

kerugian moril/non-materiil dari gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. 

. 

B. Saran 

Berdasarkan pada analisis dan kesimpulan, penulis mengajukan saran 

yang berkaitan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga 

Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Pbg, hendaknya Hakim mengabulkan gugatan 

ganti kerugian immateriil yang diderita oleh penggugat, yaitu untuk mencari 

nafkah keluarganya atas dasar penggugat telah meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran dalam hal ini untuk memenuhi rasa keadilan. 

 

 

 

 

 

 

 


