
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1.1Konsep Pengangkutan Udara
Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan Pengangkutan

Udara yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat udara
sipil dengan memungut bayaran.1 Pesawat dalam hal ini sebagai angkutan udara
dimana menjadi unsur dalam pengangkutan yaitu tersedianya alat angkut. Peraturan
perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai angkutan udara yaitu:

1. Ordonansi Pengangkutan Udara Stb. 1939-100
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya

disebut UU No. 1 Tahun 2009)
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung

Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut PermenHub No.
77 Tahun 2011)
Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) mulai berlaku di Indonesia pada

tanggal 29 September 1933. Dalam OPU tidak menyebutkan definisi mengenai
angkutan udara. Definisi angkutan udara diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 pasal
1 angka (13) yang menyebutkan bahwa angkutan udara adalah setiap kegiatan
dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo,
dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar
udara yang lain atau beberapa Bandar udara. Definisi lain mengenai angkutan
udara terdapat pula dalam PermenHub No. 77 Tahun 2011 yang menjelaskan
angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk
mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari
satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara.
Ketentuan lain yang mengatur tentang pengangkutan udara internasional terdapat
pada :

1. Konvensi Warsawa 1929 tentang Unifikasi Ketentuan-Ketentuan Tertentu
Sehubungan dengan Pengangkutan Udara Internasional.

2. Konvensi Roma 1952 tentang Tanggung Jawab Operator Pesawat Terbang
Asing kepada Pihak Ketiga di Darat.

3. Protokol The Haque 1955 tentang Amandemen Konvensi Warsawa 1929.
4. Konvensi Guadalajara 1961 tentang Tambahan Konvensi Warsawa 1929

untuk Unifikasi Aturan Tertentu Berkaitan dengan Pengangkutan Udara
Internasional yang Dilakukan Oleh Pihak Selain Contracting Carrier.

1Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niag, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 69.



2

5. Montreal Agreement 1966
6. Protokol Guatemala City 1971
7. Protokol Tambahan No. 1, 2, 3, dan 4 Montreal 1975
8. Konvensi Montreal 19992.

Konvensi Warsawa adalah peraturan yang mengatur tentang
pengangkutan udara internasional. Dalam konvensi ini mengatur tentang prinsip-
prinsip tanggung jawab pengangkut udara atas kerugian yang timbul kepada
penumpang, bagasi dan barang, dan juga karena kerugian yang disebabkan oleh
penundaan. Angkutan udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995
adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk mengangkut
penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke
bandara yang lain atau beberapa bandara3. Sementara itu perusahaan angkutan
udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat didefinisikan yaitu
sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau
barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa
tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya
untuk keuntungan bersama.

Berdasarkan uraian di atas pengangkutan udara adalah orang atau badan
hukum yang mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut penumpang
dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengangkutan udara
diatur dengan undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Angkutan
udara diadakan dengan perjanjian antara pihak pihak. Tiket penumpang atau tiket
bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan
pembayaran biaya angkutan, yang dimaks\ud dengan perjanjian pengangkutan
yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman
membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain
menyanggupi akan membayar ongkosnya4.

1.2Konsep Perjanjian Pengangkutan Udara
Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara

pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang, dimana pengangkut
mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang atau orang dari suatu
tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan
penumpang atau pengirim barang mengikatkan diri dengan cara membayar uang

2Martono, Hukum Angkutan Udara UU RI No. 1 Tahun 2009, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2011, h.233.

4R. Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung 1979, h. 81.
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angkutan. Yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian
antara pengangkut udara dengan penumpang atau pengirim barang untuk
mengangkut penumpang atau barang dengan pesawat udara, dengan imbalan
bayaran atas suatu prestasi lain.5 Pada definisi perjanjian pengangkutan udara
tersebut dapat dilihat bahwa ada 2 pihak yang terlibat didalamnya, yang pertama
adalah pengangkut udara dan kedua adalah penumpang atau pengirim barang.
Salah satu pokok dalam bidang Hukum Udara Perdata adalah masalah Perjanjian
Angkutan Udara; antara lain karena erat berhubungan dengan suatu masalah lain,
yang sejak permulaan pertumbuhan Hukum Udara mendapatkan perhatian yang
besar dari para ahli Hukum Udara, yaitu masalah tanggung jawab pengangkut
udara6.

Adapun beberapa pengertian perjanjian pengangkutan udara menurut
beberapa para ahli. Abdukadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian
pengangkutan udara adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang
mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan7. Menurut R. Soekardono,
perjanjian pegangkutan udara adalah perjanjian timbal balik, pada mana pihak
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang
dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-
penerima, pengirim atau penerima, penumpang), berkeharusan untuk menunaikan
pembayaran tertentu untuk pengangkutan tersebut8.

Definisi dari pengangkut udara (carrier) diatur dalam Perjanjian
Guadalajara (Convention, Supplementary to the Warsaw Convention for the
Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air Performed
by a Person Other than the Contracting Carrier), yaitu perjanjian mengenai
angkutan udara yang dilaksanakan oleh pihak yang bukan pihak yang mengadakan
perjanjian pengangkutan. Perjanjian ini memberikan definisi-definisi bagi
contracting carrier dan actual carrier sebagai berikut :

1. Contracting Carrier adalah seorang yang sebagai salah satu pihak
membuat suatu perjanjian pengangkutan dengan seorang penumpang atau
pengirim barang atau dengan seorang yang bertindak atas nama
penumpang atau pengirim barang.

5Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 69.
6E. Suherman, Op Cit, h. 36.
7Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2008, h. 20.
8R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Cet. 2, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 8.
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2. Actual Carrier adalah kuasa dari contracting carrier yang melaksanakan
seluruh atau sebagian dari pengangkutan udara berdasarkan perjanjian
antara contracting carrier dengan penumpang atau pengirim barang. 9

Berdasarkan definisi diatas, yang dimaksud dengan pengangkut udara
adalah apa yang disebut sebagai contracting carrier yaitu pihak yang mengadakan
perjanjian pengangkutan udara dengan penumpang atau pengirim barang, yang
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat.
Pengangkut udara tersebut dalam penyelenggaraan pengangkutan udara dapat
melaksanakan sendiri, atau menyerahkan penyelenggaraannya pada pihak lain
melalui perjanjian charter pesawat. Pihak lain yang melaksanakan pengangkutan
udara itu yang disebut actual carrier. Dengan demikian, maka yang disebut
penumpang adalah setiap orang yang mempunyai hubungan dengan pengangkut
udara berdasarkan suatu perjanjian pengangkutan.

Menurut Suherman adanya perjanjian pengangkutan udara orang dapat
dibuktikan dengan adanya suatu tiket penumpang10. Sedangkan pengirim barang
adalah pihak dalam perjanjian angkutan barang yang menjadi lawan dari
pengangkut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat muatan udara
(airway bill). Yang dimaksud dengan tiket disini adalah dokumen berbentuk cetak,
melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat
bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan
hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat
udara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 27 UU No. 1 Tahun 2009.
Sedangkan surat muatan (airway bill) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui
proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya
perjanjian angkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak
penerima kargo untuk mengambil kargo sebagaimana pasal 1 angka 28 UU No. 1
Tahun 2009. Kedudukan dari tiket dan surat muatan udara tersebut sebagai bukti
adanya perjanjian pengangkutan.

1.3Perlindungan Hukum Angkutan Udara
Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat,

oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan
yang lainnya untuk dapat bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, maka secara
sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan
hukum. Sehingga, dalam menjalani kehidupannya manusia tidak dapat terlepas dari
hukum yang berlaku.Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan

9E. Suherman, Hukum Udara Indonesia dan Internasional (kumpulan karangan),
Bandung, 1979, h. 47.

10Ibid, h.75.
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yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan
kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Sedangkan hubungan hukum disini
diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan
hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu bertentangan dengan pihak yang
lain. Jadi dapat dikatakan hak dan kewajiban akan muncul ketika terjadi suatu
hubungan hukum antara suatu pihak dengan pihak yang lain baik hubungan hukum
secara langsung, maupun secara tidak langsung.

Tiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling
berlawanan dengan kata lain masing-masing pihak yang ada dalam perikatan
hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi.
Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan
kerugian bagi salah satu pihak yang ada didalam perikatan, sehingga untuk
melindungi dan mengurangi konflik maka perlindungan hukum sangat diperlukan.
Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu
bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan
juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap
orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya
pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar,
dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya11.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Pengangkutan yang ada di Indonesia terdiri dari pengangkutan darat, laut
dan udara. Pengangkutan udara dalam Ordonansi pengangkutan Udara (OPU)
dipergunakan suatu istilah pengangkut sebagai salah satu pihak yang mengadakan
perjanjian pengangkutan. Dalam konvensi Warsawa 1929, menyebut pengangkut
udara dengan istilah carrier, akan tetapi konvensi Warsawa tidak memberitahu
suatu batasan atau definisi tertentu tentang istilah pengangkut udara atau carrier ini.
Pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian

11Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang
Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1999, h.30
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angkutan untuk mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan
menerima suatu imbalan. Pengangkutan udara diatur dengan Undang Undang No 1
Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Angkutan udara diadakan dengan perjanjian
pengangkutan antara pihak penumpang dan tiket penumpang atau tiket bagasi
merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran
biaya angkutanAchmad Ichsan menyebutkan bahwa pada Pasal pokok dari
Ordonansi Pengangkutan Udara mengenai tanggung jawab pengangkutan udara
dalam hal pengangkutan penumpang adalah Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi :
“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia,
cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam
pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.”

Pengangkut udara dianggap selalu bertanggung jawab, asal dipenuhi
syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal itu, syarat-syarat itu adalah sebagai
berikut :

1. Adanya kecelakaan yang terjadi.
2. Kecelakaan ini harus ada hubungannya dengan pengangkutan udara.
3. Kecelakaan ini harus terjadi di atas pesawat terbang atau selama

melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan naik ke atau turun
dari pesawat terbang.

Undang Undang No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan ada Pasal yang mengatur
tentang tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 141 ayat (1)

1.4Prinsip Tanggung Jawab
Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah,

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung,
memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau menanggung
akibatnya.

Disini penulis menggunakan istilah “tanggung jawab” bukan tanggung
jawab, didalam kamus hukum “Black Law Dictionary” dijelaskan pengertian
mengenai tanggungjawab sebagai berikut :
“Responsibility. The state of being answerable for an obligation, and includes
judgment, skill, ability and capacity. Mc Ferland V.George,Mo.App.,3LG S.W.2d
602.671. The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise
make restitution for any injury it may have caused.”12

“Responsible government. This term generally designates that species of
governmental system in which the responsibility for public measures or acts of
state rests upon the ministry or executive council, who are under an obligation to
resign when disapprobation of their course is expressed by a vote of want of

12BryanA. Garner, Black’s Law Dictionary 9th edition,Op Cit, h. 1427
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confedence, in the legislative assembly, or by the defeat of an important measure
advocated by them.”13

Sebagaimana dijelaskan pada pasal1365 jo 1366 BW dimana setiap orang
bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati
hatinya. Dalam kaitannya bahwa tanggung jawab mengenai pengangkutan adalah
kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh
penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Menurut Pasal 1365
KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah
perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena
salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 1365 KUHPerdata adalah: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa
kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur
untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur
perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.

Sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan
yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau yang melanggar hak
subyektif orang lain. Sejak Tahun 1919 (Arrest HR. 31 Januari 1919 –
LIDENBAUM – COHEN), Pengertiannya diperluas, ditambah dengan

- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan
sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
Oleh karena itulah kini mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan

melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia
adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2) Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3) Melanggar kaidah tata susila, atau
4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan
sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian
untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan

13Ibid
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adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya
salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan
melawan hukum14.

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-
syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

1) Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
2) Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang

dilanggar (Schutznormtheorie);
3) Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum.

Melanggar hak subyektif orang lain menurut Meijers: Hak Subyektif adalah suatu
kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, yang diberikan
kepadanya demi kepentingannya.

Meliputi :
1) Hak-hak kebendaan
2) Hak-hak pribadi (Mis. Kebebasan, Kehormatan dan Nama baik)
3) Hak-hak khusus (Mis. Hak penghunian dari si Penyewa)

Melanggar kaidah tata susila adalah kaidah-kaidah moral sejauh hal tersebut
diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Perhatikan Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984. Sedangkan
criteria perbuatan melawan hukum bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian
serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan
sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, pertama
kali dipergunakan oleh Hoge Raad Tahun 1919 dalam perkara Lidenbaum – Cohen.

Mengenai unsur kerugian pada perbuatan melawan hukum, pada asasnya
semua kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum harus
diganti, meliputi baik kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena
kehilangan yang diharapkan. Namun dalam beberapa hal dibatasi oleh
undang- undang (Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPdt). Gantirugi harus dinilai
menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan.
Bilamana mengenai kematian, maka satu-satunya ganti rugi yang dapat dituntut
adalah hilangnya nafkah hidup bagi orang yang ditinggalkan yang lazimnya
diterima dari yang meninggal dunia.

Kerugian inmateriil dibatasi Pasal 1371 dan 1372 KUHPdt. Selain
penggantian biaya penyembuhan juga dapat dituntut kerugian yang disebabkan

14Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum
Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum
Mahkamah Agung RI tahun 1991, h. 121
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oleh luka atau cacad. Dinilai juga menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah
pihak menurut keadaan. Bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan
kehormatan dan nama baik. Tuntutan harus dirinci secara jelas. Pada dasarnya
pihak yang merasa dirugikan, dapat mengajukan tutntuatan ganti kerugian, dalam
hal si korban meninggal dunia, sesuai ketentuan Pasal 1371 KUHPdt yang
dapat mengajukan tuntutan ganti ketugian adalah :

- Suami atau isteri yang ditinggalkan;
- Anak atau orang tua si korban;
- yang lazim mendapat nafkah dari si korban.

Bila pihak yang dirugikan adalah anak belum dewasa, tuntutan ganti
rugi diajukan oleh orangtua atau walinya15.

Tuntutan dapat diajukan terhadap si pelaku (pertanggungan jawab pribadi).
Selain itu, menurut 1367 KUHPdt. Juga ada pertanggungan jawab dalam
kualitas tertentu yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah
pengawasannya:

1) Orang tua dan atau wali manakala si Pelaku belum dewasa dan tinggal
pada Mereka

2) Majikan dan orang lain yang mewakili urusan si Pelaku yang sedang
bekerja untuknya

Bentuk tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melewan hukum dapat
berupa:

1) Gantirugi dalam bentuk barang (natura), atau
2) Dikembalikan ke keadaan semula, atau
3) Ditiadakan akibat dari perbuatan melawan hukum

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian haruslah dipertimbangkan
kerugian dalam lapangan harta kekayaan, diperhitungkan:

1) Kerugian pada benda/materiil
2) Kerugian pada orang karena luka atau

meninggal dunia16.
Pasal 1370 KUHPdt – dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah
pihak dan menurut keadaan. Selain itu ada kerugian immateriil. Perhatikan
ketentuan Pasal 1371 Dan 1372 KUHPdt.

Apakah setiap orang yang melakukan PMH dapat dipersalahkan terhadap
perbuatannya tersebut dan karenanya harus bertanggungjawab atas perbuatannya
itu? Pada umumnya memang ya. Pada dasarnya kesalahan mengikuti sifat melawan

15Ibid
16Ibid
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hukum dari suatu perbuatan. Kecuali, anak-anak dibawah umur, orang yang
terganggu kesehatan jiwanya17.

Dalam menerapkan kaidah hukum perbuatan melawan hukum juga harus
dipertimbangkan factor salahnya korban yang juga turut berperan atas terjadinya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku. Oleh karena itu,
factor salahnya korban:

1. Berpengaruh ketika menetapkan pertanggungjawaban. Dibedakan
pertanggungjawaban karena kesalahan (schuld aansprakelijheid) dan
pertanggungjawaban resiko (resico aanprakelijheid);

2. Tanggungjawab si pelaku ditiadakan sejak semula atau dibatasi sampai
suatu bagian dari kerugian.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1971 tanggal 27
Nopember 1975
- Kelalaian dari pengemudi sendiri mengurangi pertanggungjawaban

akan akibat tabrakan itu, sehingga adalah adil jikalau biaya
perbaikan oto untuk 1/3 bagian dibebankan kepadanya dan untuk 2/3
bagian dibebankan kepada lawannya.

Hubungan causal antara perbuatan dan kerugian :
1) Teori conditio sine quanon (ajaran Von Buri) – semua peristiwa harus

dianggap sebab
2) Ajaran Causa Proxima – hanya mata rantai terakhir saja dari

rangkaian sebab yang merupakan penyebab dari kerugian
3) Teori Adequate – yang dianggap sebagai sebab dari kerugian adalah

perbuatan dari rangkaian sebab yang menurut akal yang sehat
diduga menimbulkan kerugian tersebut

Oleh karenanya menjadi penting dipertimbangkan unsur essensial
terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yakni unsur kesalahan pada diri
si pelaku, yang dalam perkembangan praktek peradilan saat ini, masalah
kesalahan dalam perbuatan melawan hukum yang timbul didasarkan
hubungan hukum seorang dengan orang yang lain dalam kejadian tertentu
nilainya seringkali menjadi kurang penting, karena ada kecenderungan unsur
kesalahan “dikhayalkan”, “diandaikan” atau “diobyektifkan” (de schuldfictie)
(deschuldvermoeden) (de schuldobjectivering).

Dari ketiga teknik dalam menentukan adanya kesalahan tersebut,
ternyata kesalahan “dikhayalkan” (de schuldfictie) adalah yang paling kasar,
sehingga disebut sebagai ketololan dogmatis (een dogmatische dwaasheid)

17Badiklat.Mahkamahagung.go,id, Materi Diklat Calon Hakim, diakses 18
Desember 2019
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walaupun dapat mencapai hasil yang benar. Sedangkan dengan kesalahan
“diandaikan” (deschuldvermoeden), seorang hakim untuk hal-hal tertentu
dapat memutar/mengalihkan beban pembuktian. Artinya, pelaku harus
membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pada kesalahan “diobyektifkan” (de
schuldobjectivering), pelaku yang kongkrit diabstrahir. Ukuran yang dipakai
bukan lagi individualitis subyektif tetapi dikaitkan pada manusia normal pada
umumnya.
Pemeriksaan dan penyelesaian kecelakaan dan pelanggaran dalam

penerbangan sangat bermanfaat untuk menentukan dimana letak kesalahan yang
mengakibatkan kecelakaan tersebut sehingga didapat kepastian siapa yang harus
memikul tanggung jawab18. Dengan demikian penentuan siapa yang memikul
tanggung jawab merupakan keputusan yang bijaksana dan tidak akan merugikan
pihak yang tidak bersalah19. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang
telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang, kewajiban pengangkut
adalah menyelenggarakan pengangkutan di mana kewajiban ini mengikat sejak
penumpang atau pengirim melunasi biaya angkutan.20 Mengenai tanggung jawab
penerbangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan yang tercipta dari munculnya Konvensi Cape Town 2001 yang
sebagian besar substansinya diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 15 tahun
1992 tentang Penerbangan. Martono dalam bukunya mengemukakan pendapat
tentang prinsip dan ajaran dalam menentukan tanggung jawab.

Menurut Martono:
Dalam hukum pengangkut terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan
tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (the based on fault atau

liability based on fault principle);
2. Prinsip tanggungjawab atas dasar praduga (rebuttable presumption of

liability principle);
3. Prinsip tanggungjawab mutlak (no fault, atau strict liability, absolute

liability principle) 21.

18G. Kartasapoetra dan E. Roekasih, Segi-Segi Hukum Dalam Charter dan
Asuransi Angkutan Udara, Penerbit Aramico, Bandung, 1991, h. 37.

19Ibid
20Komar Kanta A, Tanggung Jawab Profesional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994,

h. 3.
21K. Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2007, h. 146.



12

Berikut dipaparkan mengenai ketiga prinsip pertanggungjawaban pengangkut
tersebut di atas. Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (Liability Based on
Fault or Negligence). Dalam prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan
ditekankan bahwa tiada tanggung jawab tanpa kesalahan. Adapun yang dimaksud
dengan kesalahan adalah perbuatan yang disengaja maupun kelalaian. Yang
menjadi ukuran perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan manusia normal yang
dapat membedakan kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak boleh
melakukan sesuatu22. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan pada dasarnya
mengandung 2 (dua) aspek, yaitu adalah adil bagi pihak yang telah menimbulkan
kerugian untuk member kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian dan
adil apabila pihak yang menyebabkan kerugian kepada orang lain namun bukan
karena kesalahannya untuk tidak memberikan kompensasi kepada pihak yang
merasa dirugikan. Prinsip ini lebih menekankan pada aspek yang pertama, yaitu
apabila terbukti ada kesalahan, maka korban berhak untuk mendapatkan
kompensasi ganti rugi. Karena alasan tersebut, beban pembuktian menjadi unsur
penting dalam prinsip tanggung jawab ini dan beban pembuktian tersebut ada pada
pihak korban, yaitu konsumen. Hal tersebut mengakibatkan apabila konsumen
ingin menuntut ganti rugi dari pelaku usaha, maka konsumen harus dapat
membuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari kesalahan pelaku
usaha. Jadi, dalam hal ini apabila penumpang gagal membuktikan adanya unsur
kesalahan dari maskapai penerbangan tentang keterlambatan jadwal penerbangan,
maka maskapai penerbangan berhak untuk tidak memberikan kompensasi ganti
kerugian. Bagi penumpang, bukan persoalan mudah untuk dapat membuktikan
kesalahan dari maskapai penerbangan23.

Prinsip Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumption Of Liability).
Prinsip tanggung jawab praduga bersalah diterapkan dalam Konvensi Warsawa dan
Ordonansi Pengangkutan Udara. Perbedaan utama antara prinsip tanggung jawab
ini dengan sistem tanggung jawab atas dasar kesalahan terletak pada beban
pembuktian. Beban pembuktian pada prinsip ini terletak pada pihak pelaku usaha.
Dalam prinsip ini, pelaku usaha dalam hal ini maskapai penerbangan sebagai pihak
pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul
pada pengangkutan yang diselenggarakan. Akan tetapi apabila dalam proses
pembuktian, dapat dibuktikan bahwa maskapai penerbangan tidak bersalah atau
telah melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari segala

22E. Saefullah Wiradipraja, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum
Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Yogyakarta, 1989, h. 23.

23Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan Ke IV, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 16.
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kerugian, maka maskapai penerbangan akan dibebaskan dari segala tanggung
jawab untuk ganti kerugian24. Dalam hal ini, apabila penumpang mengalami
kerugian karena keterlambatan jadwal penerbangan, penumpang tidak perlu
membuktikan kesalahan dari maskapai, cukup hanya menunjukkan bahwa kerugian
yang dideritanya tersebut terjadi selama menunggu pesawat yang terlambat.
Diberlakukannya prinsip ini karena mustahil kiranya bagi penumpang selaku
pengguna dapat membuktikan kesalahan dari pihak pengangkut tentang sebab-
sebab keterlambatan, misalnya seperti adanya kelalaian pemeliharaan pesawat
maupun alasan teknis lainnya seperti ketentuan menurut prinsip tanggung jawab
atas dasar kesalahan. Karena itulah baik konvensi Warsawa maupun Ordonansi
Pengangkutan Udara meletakkan beban pembuktian pada pihak maskapai. Dengan
adanya pembalikan beban pembuktian, prinsip tanggung jawab ini diiringi oleh
ketentuan pembatasan tanggung jawab ganti kerugian.

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability atau Absolute of
Liability). Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip
tanggung jawab absolut. Namun, terdapat perbedaan diantara kedua prinsip
tersebut. Dalam tanggung jawab mutlak (Strict Liability), yakni unsur kesalahan
tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian,
ketentuan ini merupakan Lex Specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar
hukum pada umumnya. Sebaliknya Absolute Liability adalah prinsip tanggung
jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya25. Menurut prinsip tanggung
jawab mutlak, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian
yang timbul atas peristiwa apapun selama penyelenggaraan pengangkutan. Tidak
ada beban kewajiban atas pembuktian kesalahan. Didalam tanggungjawab mutlak
ditentukan batasan mengenai jumlah ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak
tergugat, dalam hal ini adalah maskapai penerbangan selaku pihak pengangkut.
Akan tetapi dimungkinkan adanya hal-hal yang dapat membebaskan maskapai
penerbangan dari kewajiban atas ganti kerugian. Prinsip ini digunakan dalam Pasal
43 ayat (1) dan (2) UU Penerbangan. Penerapan prinsip ini cukup memberikan
perlindungan yang proporsional baik bagi maskapai selaku pihak pengangkut
maupun bagi penumpang selaku pihak pengguna jasa angkutan udara. Hal tersebut
dikarenakan adanya batasan mengenai besarnya jumlah ganti rugi yang harus
dibayarkan oleh maskapai yang tidak dapat dilampaui besaran nilainya dalam
keadaan apapun. Tanggung jawab pihak maskapai penerbangan menurut Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas ketentuan

24Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan, UMM Pers, Malang, 2008, h. 27.
25H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan,

Jakarta, 2005, h.12.
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Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011juga menyebutkan bahwa Tanggung
jawab pengangkut dalam peraturan ini berlaku juga terhadap pengangkut yang
melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal (charter) atau pihak-
pihak lain sebagai pembuat kontrak pengangkutan (contracting carrier) sepanjang
tidak dipeIjanjikan lain dan tidak bertentangan dengan peraturan ini. Ada beberapa
faktor yang mengakibatkan maskapai penerbangan dibenarkan untuk melakukan
penundaan jadwal penerbangan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor cuaca dan
faktor teknis. Diluar dari faktor-faktor tersebut, tidak dibenarkan bagi maskapai
untuk menunda jadwal penerbangan.
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