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BAB I 
PENDAHTJLUAN

1. Permasalahan ; Latar Belakang dan Rumusannya
Dengan adanya kemajuan yang semakin pesat dewasa 

ini, kebutuhan akan penggunaan jasa angkutan semakin me- 
ningkat dan mempunyai peranan yang penting dalam kehidup- 
an sehari-hari, karena Jasa angkutan ini diperlukan untuk 
menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya serta 
berguna untuk meningkatkan nilai suatu benda« Oleh karena 
itu untuk dapat mencapai suatu tempat tujuan dengan cepat 
dan agar nilai ekonomis suatu benda itu dapat meningkat 
maka diperlukan suatu alat angkutan yang cepat dan efisien.

Pesawat udara adalah salah satu jenls alat angkutan 
yang dapat menjawab pertanyaan akan kebutuhan alat angkut
an yang cepat dan efisien tersebut. Dengan menggunakan pe
sawat udara ini salah satu keuntungan yang dapat diperoleh 
adalah waktu yang lebih singkat untuk sampai di tempat tu- 
juan apabila dibandingkan dengan menggunakan alat angkutan 
darat maupun alat angkutan laut*

Selain keuntungan yang diperoleh dari penggunaan 
pesawat udara sebagai alat angkutan, maka dilain pihak 
penggunaan pesawat udara sebagai alat angkutan tersebut 
mempunyai resiko yang cukup besar, karena dengan sedikit 
kesalahan yang dibuat baik oleh awak pesawat, pegawai 
pengangkut yang ada di darat serta kesalahan dalam hal

1

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT DALAM 
PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN 
PESAWAT UDARA DI INDONESIA

JOHNY DWIKORA ARON



navigasi, maka akan berakibat fatal, baik terhadap pesa- 
wat udara itu sendiri, penumpang dan barang yang diangkut 
serta terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu faktor kea- 
manan dan keselamatan dalam pengangkutan penumpang adalah 
faktor yang paling diutamakan, mengingat resiko yang ter- 
jadi apabila suatu pesawat udara itu mengalami kecelakaan.

Seperti diketahui bahwa kegiatan penerbangan dan 
angkutan udara di Indonesia itu terbagi men;Jadi 2 golong- 
an1, yaitu :
1 . kegiatan penerbangan komersiil ;
2 . kegiatan penerbangan non-komersiil.
ad* 1. Kegiatan penerbangan komersiil di Indonesia diatur

dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan, No* SK
*13 / S / 19711 tanggal 18 Januari 1971. Yang dimak-
sud dengan penerbangan komersiil adalah kegiatan
penerbangan yang memungut suatu pembayaran dan
sifat kegiatan penerbangan tersebut terbagi men^a-

2di 4 golongan, yaitu :
a. penerbangan teratur ( scheduled operation ) 
b # penerbangan tidak teratur ( nonscheduled-operation )
c. penerbangan suplementer

2

AE # Suherman, Masalah Tanggung.lawab pada Charter 
Pesawat Udara dan ^b'erapa Masalan Lain dalam Bidang 
Penerbangan, Alumni, 1979 C selan.jutnya disingkat E, Su- 
herman I ) , h . 76.

pPasal Surat Keputusan Menteri Perhubungan 
No. SK 13 / S / 1971, tanggal 18 Januari 1971.
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d. kegiatan keudaraan ( aerial work ) 
ad. 2. Kegiatan penerbangan umum ( general aviation ) yang 

bersifat non-komersiil, diatur dalam Surat Keputus- 
an Menteri Perhubungan, No. SK 3̂  / U / 1970, tang- 
gal 10 Pebruari 1970. Yang dimaksud dengan pener
bangan umum adalah penggunaan pesawat udara sipil 
sebagai alat pembantu sesuatu usaha yang bukan ter- 
letak dalam bidang penrbangan dan memenuhi ketentu- 
an-ketentuan sebagai berikut :

a. penerbangan tersebut adalah non-komersiil dan pen- 
jualan dari seluruh atau sebagian kapasitas pesa
wat udara penyewaan atau penggantian dengan uang 
untuk pemakaiannya dengan cara apapun tidak dibe- 
narkan, kecuali ada ijm khusus dari Menteri Per
hubungan ;

b. penerbangan hanya dilakukan antara kantor pusat 
dan tempat-tempat dimana kegiatan usaha ini ber- 
ada ;

c. dalam penerbangan terraaksud dalam sub b, hanya 
boleh diangkut pimpinan, karyawan / pegawai / pe- 
tugas dan barang / peralatan milik badan atau pe- 
rusahaan yang memiliki pesawat udara tersebut.
Dalam skripsi ini, saya hanya membahas mengenai 

masalah tanggungjawab pengangkut dalam pengangkutan penum- 
pang dengan menggunakan pesawat udara yang dalam hubungan- 
nya dengan kegiatan penerbangan dan angkutan udara komer- 
siil yang dilakukan secara teratur, sesuai dengan yang di
atur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan, No. SK 13 / 
S / 1971 * tanggal 18 Januari 197*1, sebagai contoh hal ter
sebut di atas dapat ditemukan dalam kegiatan penerbangan

3

Ê. Suherman I, op. oit.. h. 77-
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dan angkutan udara yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, 
PT Merpati Nusantara Airlines, PT Bouraq Indonesia Airli
nes ,

Dengan dipergunakannya pesawat udara sebagai alat 
angkutan dalam pengangkutan penumpang secara komersiil 
di Indonesia, seringkali menimbulkan permasalahan terutama 
mengenai tanggungjawab pihak pengangkut apabila terjadi 
suatu kecelakaan pada pesawat udaranya♦ Masyarakat pada 
umumnya dan penumpang khususnya sebagai pemakai jasa ang
kutan udara tidak mengetahui akan haknya untuk mendapat- 
kan ganti rugi dari pihak pengangkut sedangkan pembayaran 
ganti rugi tersebut merupakan suatu kewajiban hukum dari 
pihak pengangkut berdasarkan prinsip-prinsip tanggungjawab 
pengangkut dalam pengangkutan penumpang dengan pesawat 
udara yang diselenggarakan di Indonesia, yang diatur dalam 
Ordonansi Pengangkutan Ddara, S.1959 - 100.

Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, teru
tama yang menyangkut mengenai masalah tanggungjawab pihak 
pengangkut terhadap pihak penumpang dalam hal terjadi ke
celakaan pada pesawat udaranya, maka dalam skripsi ini 
permasalahan yang akan saya bahas, rumusannya adalah se
bagai berikut :
a. bagaimanakah isi dari perjanjian pengangkutan penumpang 

dengan pesawat udara ? ;

b. bagaimanakah tanggungjawab pengangkut terhadap penum
pang dalam hal terjadi kecelakaan pesawat udara ? ;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT DALAM 
PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN 
PESAWAT UDARA DI INDONESIA

JOHNY DWIKORA ARON



c. bagaimanakah penyelesaian pembayaran ganti rugi dalam 
hal terjadi kecelakaan pesawat udara ?

2# Penjelasan Judul
Pengertian tanggungjawab pengangkut adalah suatu 

kewajiban dari pihak pengangkut untuk menyelenggarakan 
pengangkutan penumpang dengan aman dan selamat sampai di 
tempat tujuan dan disamping itu pihak pengangkut juga 
mempunyai kewajiban secara hukum untuk membayar ganti 
rugi kepada pihak penumpang, dalam hal terjadi kecelakaan 
pada pesawat udara yang ditumpangi, berdasarkan prinsip 
prinsip tanggungjawab pengangkut yang diatur dalam Ordo- 
nansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100.

Pengangkutan penumpang yang dimaksudkan dalam ju- 
dul skripsi ini adalah pengangkutan penumpang yang dise- 
lenggarakan oleh perusahaan angkutan udara yang didirikan 
dan berkedudukan di Indonesia, yang dalam pelaksanaan peng
angkutan penumpang tersebut memungut uang sebagai pembayar- 
an jasa angkutan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam 
Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK 13 / S / 1971, 
yang mengatur tentang Penggunaan Pesawat Udara secara Ko- 
mersiil di Indonesia.

Mengenai penggunaan istilah pesawat udara dalam 
judul skripsi ini, karena berdasarkan terjemahan secara 
harfiah dari kata aircraft, sedangkan pengertian secara 
yuridis dari istilah pesawat udara tersebut dalam
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6

perundang-undangan Indonesia, pengertiannya berbeda-beda, 
yang antara lain sebagai berikut :
a. menurut UU No.83 Thn.1958, yang mengatur tentang Pener- 

bangan, pengertian pesawat udara adalah tiap-tiap alat 
angkut yang memperoleh gaya angkat dan reaksi udara ;

b. menurut UU No.2 Thn.1962, yang mengatur tentang Karan- 
tina Udara, pengertian pesawat udara adalah semua alat 
pengangkut ( juga termasuk yang kepunyaan Angkatan Ber- 
senjata ) yang dapat bergerak dari atas tanah, air ke 
udara / ruang angkasa atau sebaliknya,

Menurut International Civil Aviation Organization 
( ICAO ) Lexicon, pengertian pesawat udara adalah any ma
chine, which can derive support in the atmosphere from 
the reactions of the air other than the reactions of the 
air against the earth*s surface.

Dari pengertian-pengertian mengenai pesawat udara 
seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pesawat udara adalah suatu alat angkutan bermesin yang 
memperoleh gaya angkat dan reaksi udara, yang dapat ber
gerak sendiri dari permukaan bumi / air ke udara atau 
ruang angkasa dan kembali lagi ke permukaan bumi / air.

E. Suherman,"Penerbangan dan Angkutan Udara di 
Indonesia", Hukum dan Pembangunan, No# 3 Thn. XV, Juni 
1985 ( selanjutnya disingKat sunerman II ), h. 206.
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3. Alasan Pemilihan Judul
Seperti diketahui bahwa pengoperasian pesawat uda

ra secara komersiil di Indonesia sebagai alat untuk peng
angkutan penumpang, merupakan sesuatu yang baru apabila 
dibandingkan dengan pengangkutan penumpang dengan meng- 
gunakan kendaraan darat maupun dengan kendaraan air.

Dalam pengoperasian pesawat udara untuk keperluan 
pengangkutan penumpang, seringkali menghadapi permasalah- 
an terutama dalam hal terjadi kecelakaan pada pesawat 
udara tersebut, masyarakat pada umumnya dan penumpang 
khususnya sebagai pemakai jasa angkutan udara tidak menge- 
tahui akan haknya untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak 
pengangkut, padahal pengangkut mempunyai kewajiban secara 
hukum untuk bertanggung^awab terhadap kerugian yang ter^a- 
di, berdasarkan prinsip-prinsip tanggungjawab pengangkut 
yang diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 
1 0 0.

Dengan adanya permasalahan seperti tersebut di 
atas dan untuk mendapatkan kejelasan terhadap permasalah
an tersebut, maka dalam skripsi ini saya memilih judul 
Tanggungjawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Penumpang 
Dengan Pesawat Udara Di Indonesia.

4, Tu.juan Penulisan
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 

a # untuk memenuhi persyaratan kurikulum dari Fakultas
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Hukum Universitas Airlangga guna memperoleh gelar 
Sarjana Hukum ;

b. untuk menambah perbendaharaan literatur mengenai Hukum 
Angkutan, khususnya Hukum Angkutan Udara, sehingga di- 
harapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang 
menekuni bidang Hukum Angkutan pada khususnya dan bagi 
masyarakat pada umumnya *

5 . Metodologi
a. Pendekatan masalah♦

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang 
menjadi pembahasan dalam skripsi ini, maka saya membahas 
masalah tersebut melalui pendekatan secara yuridis, yang 
tentunya juga didukung dengan pendekatan secara teoritis. 
b# Sumber data, %

Data yang saya peroleh untuk menyusun skripsi ini 
berasal dari kepustakaan yang berupa buku, majalah, surat 
kabar serta peraturan perundang-undangan yang ada hubung- 
annya dengan masalah tanggungjawab pengangkut dalam peng
angkutan penumpang dengan menggunakan pesawat udara dam 
disamping itu juga saya memperoleh data melalui pengamat- 
an di lapangan.
c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Data yang telah diperoleh tersebut, kemudian dike- 
lompokkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas, yang 
selanjutnya disusun secara sistematis setelah melalui
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pengolahan dan penilaian, sehingga akan diperoleh data 
yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
d. Analisa data.

Data yang telah tersusun secara sistematis terse
but, kemudian ditinjau secara yuridis analitis, maksudnya 
adalah data tersebut dianalisa secara hukum dan dibahas 
menurut teori hukum yang ada, sehingga akan diperoleh pe- 
nyelesaian terhadap masalah yang menjadi pembahasan dalam 
skripsi ini.

6 , Pertanggungjawaban sistematika
Pendahuluan dalam skripsi ini, saya letakkan dalam 

bab I, karena dalam pendahuluan ini berisi latar belakang 
dan rumusan permasalahan, dengan mengetahui dan memahami 
terlebih dahulu latar belakang dan rumusan permasalahan 
yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka akan memudahkan 
bagi pembaca untuk mengikuti uraian-uraian selanjutnya 
yang terdapat dalam bab-bab yang ada dalam skripsi ini.

Mengenai Perjanjian Pengangkutan Penumpang dengan 
Pesawat Udara, saya letakkan dalam bab IX, karena sebelum 
membahas lebih lanjut mengenai tanggungjawab pengangkut, 
maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai perjanjian 
pengangkutannya, yang di dalamnya meliputi pembahasan 
mengenai para pihak yang terlibat dalam perjanjian peng
angkutan, saat terjadinya perjanjian pengangkutan, hak 
dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian
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pengangkutan, fungsi tiket dalam perjanjian pengangkutan.
Sesudah mengetahui dan memahami tentang perjjanjian 

pengangkutan, maka selanjutnya akan dibahas mengenai Tang- 
gungjawab Pengangkut dalam Hal Terjadi Kecelakaan Pesawat 
Udara, yang pembahasannya meliputi prinsip-prinsip tang- 
gungjawab pengangkut, saat mulainya pengangkut bertanggung 
jawab, syarat-syarat untuk adanya tanggungjawab pengangkut 
terhadap kerugian yang terjadi, pengurangan tanggungjawab 
pengangkut, yang pembahasannya saya letakkan dalam bab III

Sesudah mengetahui dan memahami tentang tanggung- 
,jawab pengangkut, maka selanjutnya akan dibahas mengenai 
Penyelesalan Pembayaran Ganti rugi dalam Hal Terjadi Ke
celakaan Pesawat Udara, pembahasan mengenai hal ini saya 
letakkan dalam bab IV, yang pembahasannya meliputi siapa 
yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pengangkut, 
pembayaran ganti rugi oleh pengangkut berdasarkan prinsip 
prinsip tanggungjawab pengangkut, kemungkinan asuransi 
tanggungjawab pengangkut dan hubungannya dengan Asuransi 
Jasa Raharja.

Sesudah mengetahui dan memahami semua pembahasan 
mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam bab IX, III, 
IV, maka dalam bab V yang merupakan bab penutup dalam 
skripsi ini akan diisi dengan kesimpulan dan saran.
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PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PESAWAT UDARA
BAB II

1 # Para Pihak yang Terlibat dalam Per.1an.jian Pengangkutan 
Dalam setiap Perjanjian Pengangkutan Penumpang 

pada dasarnya melibatkan 2 ( dua ) pihak, yakni pengang
kut dan penumpang. Kedudukan para pihak dalam Perjanjian 
Pengangkutan ini adalah sama tingginya atau sederajad 
( gecoordineerd ), hal ini berbeda dengan Perjanjian Per- 
buruhan, dimana pihak majikan lebih tinggi kedudukannya 
dari pihak buruh ( gesubordineerd 
Pengertian pengangkut.

Menurut Perjanjian Warsawa dan protokol perubahan- 
nya, Ordonansi Pengangkutan Udara, Konvensi Guadalajara 
dipakai istilah carrier dan pengertiannya adalah seorang 
atau badan hukum yang berkedudukan sebagai salah satu 
pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pengangkutan dengan

gpihak penumpang dan pengirim barang.
Menurut syarat umum pengangkutan dari PT Garuda 

Indonesia, yang dimaksud dengan pengangkut adalah pihak 
pihak yang mengeluarkan tiket atau surat muatan udara

^H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum 
Dagang Indonesia, jilid III, cet. ixx, jû amoacan, oatcarta, 
nyoy, n. 7 .

6E. Suherman I, op. cit., h. 37*
11
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dan semua pesawat udara yang mengangkut penumpang dan 
atau yang melakukan beberapa service yang berhubungan 
dengan angkutan udara?

Menurut International Air Transport Association 
( IATA ), bahwa pengertian pengangkut adalah
1 . the operator of an aircraft who has made a contract of 

carriage ;
2 . a charterer who has entered into a subcontract of

Qcarriage to be performed by the chartered aircraft.
Dari pengertian-pengertian mengenai pengangkut 

seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pengertian pengangkut adalah seseorang atau badan hukum 
yang bertindak atas namanya sendiri, untuk mengadakan Per- 
janjian Pengangkutan dengan pihak penumpang dan atau 
pengirim barang.
Pengertian penumpang.

Menurut Draft Convention, Pebruari 1950, pengerti
an penumpang adalah setiap orang yang diangkut dalam sua
tu pesawat udara berdasarkan suatu persetujuan pengangkut
an, pengertian ini tidak meliputi orang-orang yang

?0. Badu Wahab Pangaribuan,"Tanggungjawab Pengang
kut Udara terhadap Penumpang dan Pihak Ketiga menurut Or- 
donansi Pengangkutan Udara dan Konvensi atau Perjanjian 
Internasional", Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 
1985, h. 73.

®E. Suherman, Hukum Udara Indonesia dan Interna
sional, cet. Ill, Alumni, Bandung, “1963 C selanjutnya 
disebut E # Suherman III ), h. 7^•
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mempunyai hubungan kerja dengan pengangkut udara, yang
Qdiangkut dalam hubungan tugas mereka.

Menurut syarat-syarat umum pengangkutan yang ter-
dapat dalam Verordening Toezicht Luchtvaart S,1936 - 426
pengertian penumpang adalah siapa saja yang dibawa / di-

10angkut dalam pesawat udara.
Menurut G. Kartasapoetra dan E # Roekasih, pengerti

an penumpang yang sah adalah orang yang memiliki dokumen 
angkutan sebagai realisasi persetujuan angkutan antara
orang itu dengan pihak pengangkut atau perusahaan pener-

1 1bangan / angkutan udara.
k Dari pengertian-pengertian mengenai penumpang se- 

perti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pe 
numpang adalah setiap orang kecuali pegawai pengangkut, 
yang diangkut dengan pesawat udara berdasarkan suatu Per- 
janjian Pengangkutan yang dibuat antara orang tersebut 
dengan pihak pengangkut♦

2. Saat Ter,jadinya Per,1an,1ian Pengangkutan
Perjanjian Pengangkutan Penumpang dengan menggunakan

9Ibid.. h. 1 3 6 .
10C. Badu Wahab Pangaribuan, op# oit., h. 78.
11G. Kartasapoetra dan E. Roekasih, Segi-segi Hukum 

dalam Charter dan Asuransi Angkutan Udara4 Armico, bandung, 
19 8 2, h. 3 2.
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pesawat udara ini dianggap telah terjadi sejak adanya kata 
sepakat antara pengangkut disatu pihak dengan penumpang 
dilain pihak. Mengenai adanya kata sepakat tersebut, hanya 
dapat dilihat dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan 
dari masing-masing pihak dalam rangka pembentukan Perjan- 
jian Pengangkutan tersebut*

Wujud dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh 
masing-masing pihak tersebut adalah dengan dibelinya tiket 
penumpang oleh pihak penumpang, walaupun pembayarannya 
belum dilakukant Disamping harus adanya kata sepakat untuk 
mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengangkutan tersebut, 
juga perlu diperhatikan agar Perjanjian Pengangkutan ter
sebut sah menurut pasal 1320 Kitab Dndang-undang Hukum

12Perdata , adalah hal-hal sebagai berikut :
a. para pihak harus cakap menurut hukum, maksudnya adalah 

para pihak tersebut harus mampu untuk melakukan perbuat
an hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 
berlaku. Dalam hal ini yang penting ditujukan pada pi
hak penumpang, karena ada kemungkinan penumpang yang 
diangkut oleh pesawat udara tersebut adalah anak-anak, 
maka dalam hal ini anak-anak tersebut dalam mengadakan 
Perjanjian Pengangkutan dengan pihak pengangkut

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, cet. XVI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983*, 
h, 305.

12
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diwakili oleh orang tuanya atau orang yang dianggap 
cakap menurut hukum ;

b. mengenai suatu obyek tertentu, maksudnya adalah hak 
hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya 
Perjanjian Pengangkutan tersebut, harus dapat ditentu- 
kan dan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dengan 
adanya Perjanjian Pengangkutan tersebut harus dapat 
untuk dilaksanakan* Pada umumnya Perjanjian Pengangkut
an Penumpang dengan menggunakan pesawat udara isinya 
adalah untuk memindahkan atau mengangkut orang dari 
suatu tempat menuju ke tempat tujuan yang telah dise- 
pakati bersama dan tempat-tempat tersebut, baik tempat 
pemberangkatan maupun tempat tujuannya ada pelabuhan 
udaranya ;

c# mengenai causa yang diperbolehkan, maksudnya adalah 
apa yang hendak dicapai oleh para pihak dengan diada- 
kannya Perjanjian Pengangkutan tersebut, tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan open- 
bare orde. Dengan demikian, apabila maksud dan tujuan 
diadakannya Perjanjian Pengangkutan tersebut berten
tangan dengan undang-undang, kesusilaan dan openbare 
orde, misalnya tujuan dari Perjanjian Pengangkutan 
tersebut adalah untuk melarikan penjahat, maka dalam 
hal ini tidak diperbolehkan dan Perjanjian.Pengangkut
an tersebut dengan sendirinya batal.
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3 - Hate dan Kewa.jiban yang Timbul dari Adanya Per.1an.1ian 
Penganftkutan

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat itu se- 
lalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang 
membuatnya, karena hak dan kewajiban tersebut merupakan 
realisasi dari maksud diadakannya perjanjian. Dengan telah 
ditutupnya suatu perjanjian oleh para pihak yang membuat
nya, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai 
undang-undang, hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai
berikut : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah ber-

1 3laku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Pada Perjanjian Pengangkutan Penumpang dengan meng- 

gunakan pesawat udara, pengaturan mengenai pelaksanaan 
Perjanjian Pengangkutan yang pada hakikatnya berisi hak 
dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut dimuat 
dalam tiket penumpang, namun tiket penumpang tersebut, 
bukan merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur ten
tang pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang dengan 
pesawat udara, karena ketentuan-ketentuan mengenai pelak
sanaan Perjanjian Pengangkutan tersebut tidak semuanya 
dapat dimuat dan diatur dalam tiket penumpang* Oleh karena 
itu hal-hal yang belum diatur dalam tiket penumpang ter
sebut, pengaturannya tunduk pada ketentuan-ketentuan

13Ibld.. h. 507
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yang terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 
100 .

Adapun hak dan kewajiban dari masing-masing pihak 
dalam Perjanjian Pengangkutan Penumpang dengan mengguna
kan pesawat udara tersebut adalah sebagai berikut :
a.1 . hak pengangkut,

1 ♦ hak untuk menerima uang yang telah disepakati bersa- 
ma sebagai pembayaran jasa angkutan ;

2 . hak untuk mengadakan peraturan-peraturan dan petun- 
juk-petunjuk yang perlu, demi keselamatan pengangkut
an penumpang dalam batas-batas yang ditentukan oleh 
undang-undang ;

3 . hak untuk menolak mengangkut penumpang, apabila nama 
yang tercantum dalam tiket penumpang, tidak sesuai 
dengan nama penumpang yang bersangkutan ;

4. hak untuk menyerahkan pelaksanaan Perjanjian Pengang
kutan kepada perusahaan pengangkutan udara lain serta 
mengubah pemberhentian yang telah disepakati bersama

a,2 * kewajiban pengangkut,
1 . menyelenggarakan pengangkutan penumpang ke tempat 

tujuan yang telah disepakati bersama dengan aman dan 
selamat ;

2 # memberi tiket penumpang ;
3 , membayar ganti rugi kepada penumpang atau ahli waris- 

nya, apabila terjadi kecelakaan pada pesawat udara
nya, sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab
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pengangkut yang terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan 
Udara, S.1939 - 10 0.

b.1 # hak penumpang,
1 . hak untuk diangkut dengan pesawat udara ke tempat 

tujuan yang telah disepakati bersama dengan aman dan 
selamat ;

2. hak untuk mendapatkan ganti rugi, apabila terjadi 
kecelakaan pada pesawat udara yang ditumpangi, sesuai 
dengan prinsip-prinsip tanggungjawab pengangkut yang 
terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S .1939 - 
1 0 0.

b.2 . kewajiban penumpang,
1 , membayar uang sebagai pembayaran jasa angkutan ;
2 . mematuhi semua peraturan dan petunjuk yang dibuat 

oleh pengangkut demi keselamatan dalam pengangkutan*

4-. Fungsi Tiket dalam Pernan.jian Pengangkutan
Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa Per- 

janjian Pengangkutan Penumpang dengan menggunakan pesawat 
udara tersebut adalah bersifat konsensuil, artinya Perjan- 
jian Pengangkutan tersebut dianggap telah terjadi sejak 
adanya kata sepakat antara pengangkut dan penumpang.

Mengingat sifat Perjanjian Pengangkutan Penumpang 
dengan menggunakan pesawat udara itu adalah konsensuil, 
maka adanya tiket penumpang adalah bukan merupakan syarat 
mutlak dari adanya Perjanjian Pengangkutan, karena tanpa
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adanya tiket penumpang, Perjanjian Pengangkutan tersebut 
tetap ada. Oleh karena itu fungsi tiket penumpang dalam 
Perjanjian Pengangkutan Penumpang dengan menggunakan pe
sawat udara adalah sebagai salah satu alat bukti dari ada
nya Perjanjian Pengangkutan tersebut.

Dalam praktek sehari-hari, fungsi tiket penumpang 
adalah untuk memudahkan pelaksanaan Perjanjian Pengangkut
an, yakni dalam hal sebagai bukti hak untuk menumpang pe
sawat udara, untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan 
yang telah disepakati bersama. Fungsi lain dari adanya 
tiket penumpang, dilihat dari kepentingan pihak pengangkut 
adalah dengan diberikannya tiket penumpang itu kepada 
pihak penumpang, maka pihak pengangkut dapat memperguna- 
kan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Ordonansi 
Pengangkutan Udara,' S.1939 - 100., untuk meniadakan atau 
membatasi tanggungjawabnya terhadap kerugian yang menimpa 
diri penumpang sebagai akibat terjadi kecelakaan pesawat 
udara, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 2 dari Ordonan
si Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., yang menyatakan

1 4sebagai berikut :
Tidak adanya tiket penumpang, kesalahan di dalamnya 
atau hilangnya tiket tersebut tidak mempengaruhi ada
nya atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara, 
yang tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam 
ordonansi ini. Akan tetapi bila pengangkut udara me- 
nerima seorang penumpang tanpa memberikan sesuatu ti
ket penumpang, pengangkut tidak berhak untuk memper-

A hH.M.N. Purwosutjipto, op. cit.« h. 144.
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gunakan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini, yang 
meniadakan atau membatasi tanggungjawabnya.

Dengan demikian, dari bunyi pasal 5 ayat 2 Ordonan
si Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., diperoleh pengertian 
bahwa pengangkut itu tidak dapat mempergunakan ketentuan 
ketentuan yang terdapat dalam ordonansi tersebut, untuk 
meniadakan atau membatasi tanggungjawabnya dalam hal ter- 
jadi kecelakaan pesawat udara yang menimbulkan kerugian 
pada diri penumpangnya, apabila dalam Perjanjian Pengang
kutan tersebut pihak pengangkut tidak memberikan tiket 
penumpang kepada pihak penumpang*
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BAB III
TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL 

TESJADI KECELAKAAN PESAWAT UDARA

1 • Prinsip-prinsip TanggunK.jawab Pengangkut
Dalam suatu pengangkutan penumpang yang berdasar- 

kan pada suatu Perjanjian Pengangkutan, maka selalu ada 
kewajiban dari pihak pengangkut untuk menyelenggarakan 
pengangkutan penumpang dengan cara yang sebaik-baiknya 
dan pengangkut juga harus dapat menjamin keamanan dan ke- 
selamatan penumpangnya sampai di tempat tujuan. Kewajiban 
untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dengan aman 
dan selamat sampai di tempat tujuan tersebut, merupakan 
realisasi dari Perjanjian Pengangkutan yang telah disepa- 
kati bersama antara pihak pengangkut dengan pihak penum- 
pang♦

Disamping mempunyai kewajjiban untuk menyelenggara
kan pengangkutan penumpang dengan aman dan selamat sampai 
di tempat tujuan, pengangkut juga mempunyai kewajiban se
cara hukum untuk bertanggungjawab terhadap kerugian yang 
terjadi selama pelaksanaan pengangkutan penumpang, ber- 
dasarkan prinsip-prinsip tanggungjawab pengangkut yang 
berlaku.

Dalam pengangkutan penumpang dengan menggunakan 
pesawat udara yang berdasarkan pada suatu Perjanjian Peng
angkutan, yang diselenggarakan di Indonesia, kewajiban

21
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secara hukum dari pihak pengangkut untuk bertanggungjawab
terhadap kerugian yang dialami oleh pihak penumpang, baik
yang berupa luka-luka maupun meninggal dunia karena ter-
jadi kecelakaan pada pesawat udara yang ditumpangi, di
atur di dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S*1939 - 100.
yang merupakan terjemahan dengan beberapa perubahan dan
tambahan dari Perjanjian Warsawa tahun 1929-

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Ordonansi
Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., bahwa pengangkut itu
selalu dianggap bertanggungjawab terhadap kerugian yang
timbul sebagai akibat kecelakaan yang terjadi selama pe-
laksanaan pengangkutan penumpang, berdasarkan pada prin-
sip-prinsip tanggungjawab pengangkut. Adapun prinsip-prin-
sip tanggungjawab pengangkut terhadap penumpang adalah

1 Ssebagai berikut :
1. prinsip presumption of liability ;
2. prinsip limitation of liability,

Prinsip presumption of liability adalah suatu prin
sip yang menyatakan bahwa pihak pengangkut itu selalu di
anggap bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang ter- 
jadi selama pelaksanaan pengangkutan penumpang, pihak pe
numpang yang mengalami kerugian, tidak perlu membuktikan 
bahwa kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan dari 
pihak pengangkut. Pihak pengangkut baru dapat membebaskan

Suherman III, op. cit., h. 156.
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dirinya dari tanggungjawab, apabila pihak pengangkut da
pat membuktikan bahwa pihaknya telah mengambil semua tin- 
dakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian-kerugian 
atau bahwa tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan 
tindakan tersebut *

Dengan demikian, untuk membuktikan ada atau tidak 
adanya kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian tersebut, 
pembuktiannya dibebankan pada pihak pengangkut* Hal ini 
merupakan suatu pembuktian yang terbalik apabila diban- 
dingkan dengan asas pembuktian yang dianut oleh Hukum 
Perdata di Indonesia, karena menurut pasal 1865 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa 
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu 
hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah
suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwa-

1jibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" * 
Dari bunyi pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, diperoleh pengertian bahwa pihak yang merasa di- 
rugikan karena kesalahan pihak lain, diwajibkan untuk mem- 
buktikan adanya kesalahan tersebut, sedangkan menurut 
prinsip presumption of liability terjadi hal yang sebalik- 
nya, bahwa pihak yang dirugikan yang dalam hal ini pihak 
penumpang tidak perlu membuktikan bahwa kerugian tersebut 
sebagai akibat kesalahan d.ari pihak pengangkut.

A fiSubekti dan Tjitrosudibio, op. cit*« h. 419#
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Prinsip limitation of liability adalah suatu prin
sip yang membatasi tanggungjawab pengangkut sampai batas 
tertentu, maksudnya jjuralah ganti rugi yang harus dibayar 
sebagai tanggungjawab pengangkut tersebut dibatasi sampai 
jumlah tertentu. Menurut pasal 30 ayat 1 Ordonansi Pengang
kutan Udara, S.1939 - 10 0., jumlah ganti rugi yang harus 
dibayar oleh pihak pengangkut kepada penumpang yang meng- 
alami luka-luka atau meninggal dunia, dibatasi sampai 
jumlah Rp.1 2 .500,00.

2 . Saat Mulainya Pengangkut Bertanggung.jawab
Sejak adanya kata sepakat antara pihak pengangkut 

dengan pihak penumpang untuk mengikatkan diri dalam Per- 
janjian Pengangkutan, maka sejak saat itu pula menirabul- 
kan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara 
timbal balik untuk melaksanakan Perjanjian Pengangkutan 
tersebut,

Dalam Perjanj'ian Pengangkutan Penumpang dengan 
menggunakan pesawat udara, kewajiban dari pihak pengang
kut adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan pengangkut
an penumpang dengan aman dan selamat sampai di tempat tu- 
juan.

Dengan demikian, pihak pengangkut itu mulai ber- 
tanggungjawab untuk melaksanakan pengangkutan penumpang 
itu sejak adanya kata sepakat dari pihak pengangkut dan 
pihak penumpang untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian
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Pengangkutan.
Dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang dengan 

menggunakan pesawat udara, pihak pengangkut harus ber- 
tanggungjawab terhadap kerugian yang menimpa diri penum
pang, berdasarkan prinsip-prinsip tanggungjawab pengang
kut yang diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S#
1939 - 10 0.

Tanggungjawab pihak pengangkut terhadap kerugian 
yang menimpa diri penumpang tersebut hanya pada waktu pe
laksanaan pengangkutan penumpang. Menurut pasal 24 ayat 1 
dari Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., tang- 
gungjawab pihak pengangkut terhadap kerugian yang menimpa 
diri penumpang, dimulai sejak penumpang itu naik ke pesa
wat udara dan berakhir pada saat penumpang tersebut turun 
dari tangga pesawat udara di tempat tujuan.

3 • Syarat-syarat untuk Adanya Tanggung.jawab Pengangkut 
terhadap Kerugian yang Terjadi

Dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang dengan 
menggunakan pesawat udara, pihak pengangkut itu mempunyai 
kewajiban secara hukum untuk bertanggungjawab terhadap ke
rugian yang menimpa diri penumpang, kerugian tersebut da
pat dipertanggungjawabkan kepada pihak pengangkut, apa
bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Ordonan
si Pengangkutan Udara, S.1939 - 100,

Menurut pasal 24 Ordonansi Pengangkutan Udara,
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S.1939 - 10 0., kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan 
kepada pihak pengangkut, apabila memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut :
1 . adanya kecelakaan yang menimbulkan kerugian yang beru- 

pa luka-luka atau meninggalnya penumpang ;
2 . kecelakaan tersebut harus ada hubungannya dengan ang

kutan udara ;
3. kecelakaan tersebut terjadi di atas pesawat udara dan 

atau selama penumpang melakukan suatu tindakan dalam 
hubungannya dengan naik ke atau turun dari pesawat 
udara.

Dengan demikian, untuk adanya tanggungjawab dari 
pihak pengangkut, maka harus ada kerugian yang berupa 
luka-luka atau meninggalnya penumpang yang ada hubungan
nya dengan kecelakaan yang terjadi selama pelaksanaan 
pengangkutan penumpang. Kecelakaan tersebut meliputi ke
celakaan yang menimpa pesawat udara, kecelakaan yang ter- 
jadi di dalam pesawat udara dan kecelakaan yang terjadi 
saat penumpang melakukan suatu tindakan untuk naik atau 
turun dari pesawat udara.

Dalam hal adanya kerugian yang dapat dipertanggung- 
jawabkan kepada pihak pengangkut, Ordonansi Pengangkutan 
Udara, S.1939 - 100., hanya mengatur secara limitatif 
( terbatas ) pada kerugian yang berupa luka-luka atau me
ninggalnya penumpang, sedangkan untuk kerugian yang ber- 
sifat immateriil yang berupa cacat mental atau gangguan
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kejiwaan yang dialami oleh penumpang sebagai akibat ter- 
jadi kecelakaan pesawat udara yang ditumpangi, Ordonansi 
Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., tidak mengaturnya.

Dengan demikian untuk kerugian yang bersifat imma- 
teriil yang dialami oleh penumpang sebagai akibat terjadi 
kecelakaan pada pesawat udara yang ditumpangi, maka dalam 
hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak 
pengangkut, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pihak 
penumpang yang mengalami kerugian yang bersifat immateriil 
tersebut untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pengang
kut . Pihak penumpang dapat menuntut ganti rugi kepada pi
hak pengangkut dengan cara melalui gugatan secara perdata 
ke Pengadilan Negeri.

Dalam hal terjadi kecelakaan yang menimbulkan ke
rugian yang berupa luka-luka atau meninggalnya penumpang, 
pihak penumpang atau ahli warisnya baru berhak untuk men
dapatkan ganti rugi dari pihak pengangkut, apabila keru
gian tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan da- 
lam pasal 24 ayat 1 Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939- 
100. Pihak penumpang atau ahli warisnya dalam usahanya 
untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pengangkut, tidak 
perlu untuk membuktikan bahwa kerugian sebagai akibat 
dari kecelakaan pesawat udara tersebut karena kesalahan 
dari pihak pengangkut-

Pihak pengangkut berdasarkan prinsip-prinsip tang- 
gungjawab pengangkut yang terdapat dalam Ordonansi

27
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Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., dapat membatasi atau 
meniadakan tanggungjawabnya terhadap kerugian yang berupa 
luka-luka atau meninggalnya penumpang, apabila memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut :
1 . apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kecelakaan 

yang menimbulkan kerugian tersebut bukan karena kesa- 
lahannya ;

2 . apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kecelakaan 
yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahan 
pihak penumpang sendiri atau penumpang tersebut turut 
serta menyebabkan terjadinya kecelakaan ;

3 . apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa pengangkut 
dan pegawai-pegawainya telah mengambil semua tindakan 
yang diperlukan untuk menghindarkan kerugian atau bah
wa tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan-tin- 
dakan* tersebut *

Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung-
jawabnya karena overmacht, apabila overmacht tersebut

17memenuhi syarat obyektif dan subyektif ( .
Pengertian overmacht secara obyektif adalah over

macht tersebut yang dalam keadaan nyata harus benar-benar 
ada, sedangkan pengertian overmacht secara subyektif ada
lah dalam keadaan overmacht tersebut, pihak pengangkut

^Soekardono, Hukum Pagans Indonesia, jilid II, 
Rajawali, Jakarta, 1986," h.
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harus semaksimal mungkin berusaha mencegah atau memper- 
kecil terjadinya kerugian,

Dengan demikian, pihak pengangkut tidak dapat mem- 
pergunakan alasan overmacht untuk membatasi atau meniada- 
kan tanggungjawabnya, apabila secara konkrit overmacht 
tersebut tidak terjadi dan atau dalam keadaan overmacht 
pihak pengangkut tidak berusaha untuk sedapat mungkin 
memperkecil kerugian yang akan terjadi.

4. Pengurangan Tanggung.jawab Pengangkut
Mengingat akan tanggungjawab pengangkut yang besar 

terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang, apabila 
terjadi kecelakaan selama pelaksanaan Perjanjian Pengang
kutan Penumpang dengan menggunakan pesawat udara, maka 
Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100,, memberikan 
kelonggaran kepada pihak pengangkut untuk mengadakan 
pengurangan terhadap tanggungjawabnya, misalnya dalam hal 
tanggungjawab pengangkut terhadap kerugian yang terjadi 
karena adanya kelambatan dalam pengangkutan penumpang, 
maka pihak pengangkut dalam mengadakan Perjanjian Pengang
kutan dengan pihak penumpang diperbolehkan membuat syarat 
perjanjian yang isinya menyatakan bahwa pihak pengangkut 
tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi 
karena adanya kelambatan, hal ini diatur dalam pasal 28 
Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100,, yang menya
takan bahwa "Jika tidak ada persetujuan lain, maka
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pengangkut bertanggung-jawab untuk kerugian, yang terjadi 
karena kelambatan dalam pengangkutan penumpang, bagasi

A Oatau barang" .
Dengan demikian, untuk meniadakan tanggungjawab 

pengangkut terhadap kerugian yang terjadi karena adanya 
kelambatan dalam pengangkutan penumpang, maka harus ada 
persetujuan dari pihak penumpang. Hal ini harus diperjan- 
jikan secara tegas karena apabila tidak diperjanjikan 
secara tegas, maka pihak pengangkut tetap bertanggungja- 
wab terhadap kerugian yang terjadi karena adanya kelambat
an dalam pengangkutan penumpang dengan pesawat udara*

Dalam kenyataan sehari-hari, pihak penumpang hanya 
dapat menyetujui saja terhadap syarat-syarat perjanjian 
yang dibuat oleh pihak pengangkut tanpa ada hak untuk 
menolak syarat-syarat perjanjian tersebut, karena syarat 
syarat perjanjian dalam tiket penumpang yang diajukan 
oleh pihak pengangkut tersebut sifatnya sepihak.

Dengan telah dibelinya tiket penumpang, maka penum
pang tersebut dianggap telah menyetujui syarat-syarat per- 
janjian yang diajukan oleh pihak pengangkut, oleh karena 
itu dengan adanya persetujuan dari pihak penumpang ter
hadap syarat perjanjian yang berisi peniadaan tanggung- 
jawab pengangkut terhadap kerugian yang terjadi karena 
adanya kelambatan dalam pengangkutan penumpang dengan

Purwosutjipto, op. cit*. h* 152.
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pesawat udara, maka pengangkut dapat menolak untuk ber- 
tanggungjawab terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan 
oleh pihak penumpang dalam hal terjadi kelambatan dalam 
pengangkutan penumpang dengan pesawat udara.

Dalam hal pengurangan tanggungjawab pengangkut, 
dalam pengangkutan penumpang dengan pesawat udara di In
donesia, Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., 
hanya mengatur tentang peniadaan tanggungjawab pengangkut 
terhadap kerugian yang terjadi karena adanya kelambatan 
dalam pengangkutan penumpang. Oleh karena itu adanya sya- 
rat lain, selain syarat untuk peniadaan tanggungjawab 
pengangkut terhadap kerugian yang terjadi karena adanya 
kelambatan dalam pengangkutan penumpang, yang bertujuan 
untuk meniadakan atau membataai tanggungjawab pengangkut, 
maka syarat tersebut adalah batal, sedangkan Perjanjian 
Pengangkutan Penumpang dengan pesawat udara masih tetap 
berlaku dan tunduk pada Ordonansi Pengangkutan Udara,
s . 1939 -  100.
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BAB XV
PENTELESAIAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM HAL TERJADI 

KECELAKAAN PESAWAT UDARA

1. Pihak yang Berhak Mendapatkan Ganti rugi dari Pengangkut 
Dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang dengan 

menggunakan pesawat udara, ada kemungkinan pesawat udara 
yang ditumpangi oleh penumpang tersebut, mengalami kece
lakaan. Pada suatu kecelakaan pesawat udara, sudah dapat 
dipastikan akan menimbulkan suatu kerugian, baik kerugian 
yang dialarai oleh pihak pengangkut, penumpang dan pengi- 
rim barang maupun kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.

Untuk adanya tanggungjawab pengangkut terhadap ke
rugian yang dialami oleh pihak penumpang dalam hal terjadi 
kecelakaan pesawat udara, maka yang perlu untuk diketahui 
lebih dahulu adalah siapa yang berhak untuk mendapatkan 
ganti rugi dari pihak pengangkut berdasarkan prinsip-prin
sip tanggungjawab pengangkut.

Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., 
pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari 
pengangkut tersebut, diatur dalam pasal 24 ayat 2. Menu
rut pasal 24 ayat 2 Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 
10 0 ., yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak 
pengangkut, selain penumpang yang mengalami luka-luka 
juga suami atau istri dari penumpang yang meninggal dunia, 
anak-anaknya atau orang tuanya yang menjadi tanggungan

32
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dari penumpang yang meninggal dunia tersebut. Mereka ini 
dapat raenuntut ganti rugi yang dinilai sesuai dengan ke- 
dudukan dan kekayaan serta keadaan dari penumpang yang 
bersangkutan.

Dengan demikian, pada suatu kecelakaan pesawat 
udara dalam hubungannya dengan Perjanjian Pengangkutan 
Penumpang dengan menggunakan pesawat udara, maka yang ber- 
hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pengangkut 
adalah penumpang dan atau ahli waris dari penumpang yang 
meninggal dunia.

Pihak penumpang berhak mendapatkan ganti rugi dari 
pihak pengangkut karena penumpang tersebut adalah sebagai 
salah satu pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pengang
kutan dengan pihak pengangkut. Ahli waris juga berhak 
mendapatkan ganti rugi dari pihak pengangkut, walaupun 
ahli waris tersebut bukan sebagai pihak dalam Perjanjian 
Pengangkutan, karena ahli waris tersebut mempunyai hubung
an perkawinan atau hubungan darah / keturunan dengan pe
numpang yang meninggal dunia, oleh karena itu ahli waris 
berhak menggantikan kedudukan penumpang yang meninggal 
dunia tersebut, untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak 
pengangkut♦

2. Pembayaran Ganti rugi oleh Pengangkut Berdasarkan 
Prinsip-prinsip Tanggung.jawab Pengangkut

Dalam pengangkutan penumpang dengan menggunakan
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pesawat udara yang diselenggarakan di Indonesia, pengang
kut itu mempunyai kewajiban secara hukum untuk bertang
gung jawab terhadap kerugian yang terjadi, baik berupa 
luka-luka atau meninggalnya penumpang akibat kecelakaan 
pesawat udara*

Untuk adanya tanggungjawab pengangkut berdasarkan 
prinsip-prinsip tanggungjawab pengangkut, maka kerugian 
akibat dari adanya kecelakaan tersebut harus memenuhi 
syarat-syarat yang ada dalam pasal 24 ayat 1 Ordonansi 
Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., yang antara lain seba
gai berikut :
1 . kerugian yang berupa luka-luka atau meninggalnya penum

pang tersebut karena ada suatu kecelakaan ;
2 . kecelakaan tersebut harus ada hubungannya dengan ang

kutan udara ;
3 . kecelakaan tersebut terjadi di atas pesawat udara dan 

atau selama penumpang melakukan suatu tindakan dalam 
hubungannya dengan naik ke atau turun dari pesawat 
udara.

Dengan telah dipenuhinya syarat-syarat tersebut 
di atas dan pihak pengangkut tidak dapat membuktikan 
bahwa kerugian sebagai akibat dari kecelakaan pesawat 
udara itu bukan karena kesalahannya dan atau turut dise- 
babkan oleh pihak penumpang, maka dalam hal ini pengang
kut wajib membayar ganti rugi kepada penumpang atau ahli 
warisnya berdasarkan prinsip-prinsip tanggungjawab
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pengangkut.
Pembayaran ganti rugi berdasarkan prinsip-prinsip 

tanggungjawab pengangkut adalah pembayaran ganti rugi 
yang dilakukan oleh pihak pengangkut tersebut, tidak 
boleh melampaui jumlah pembayaran ganti rugi yang telah 
ditentukan. Hal ini diatur dalam pasal 30 ayat 1 Ordonan
si Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., yang menyatakan

iqsebagai berikut :
Pada pengangkutan penumpang tanggung-jawab pengangkut 
terhadap tiap-tiap penumpang atau terhadap keluarga- 
nya yang disebutkan ayat 2 Pasal 24 bersama-sama, di- 
batasi sampai rjumlah dua belas ribu lima ratus rupiah 
( Rp. 1 2 .500,- ).

Dengan demikian, pembayaran ganti rugi kepada pi
hak penumpang atau ahli warisnya karena terjadi kecelakaan 
pesawat udara dalam hubungannya dengan Perjanjian Pengang
kutan Penumpang dengan menggunakan pesawat udara itu di- 
batasi sampai jumlah Rp.12.500,00.

Limit ganti rugi yang sebesar Rp.12.500,00. yang 
ada dalam pasal 30 ayat 1 Ordonansi Pengangkutan Udara,
S .1939 - 10 0., pada ma§a sekarang ini sudah tidak lagi 
sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, 
oleh karena itu perlu adanya penyesuaian terhadap limit 
ganti rugi tersebut dengan situasi dan kondisi ekonomi 
masyarakat pada waktu terjadinya kecelakaan pesawat udara. *

Dalam setiap kecelakaan pesawat udara yang terjadi

^H.M.N. Purwosutjipto, op. cit.» h. 153-
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di Indonesia, yang ada hubungannya dengan pelaksanaan 
Perjanjian Pengangkutan Penumpang, pemerintah selalu ikut 
serta dalam menyelesaikan masalah pembayaran ganti rugi, 
peranan pemerintah ini dirasa perlu karena pemerintah 
dapat ikut menentukan pembayaran ganti rugi yang disesuai- 
kan dengan situasi dan kondisi ekoriomi masyarakat pada 
waktu terjadinya kecelakaan pesawat udara tersebut.

Pemerintah ikut serta dalam menentukan pembayaran 
ganti rugi, karena untuk mencegah pihak pengangkut dalam 
hal membayar ganti rugi kepada pihak penumpang atau ahli 
warisnya, menggunakan limit ganti rugi yang terdapat da
lam Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., karena 
ordonansi tersebut merupakan hukum positif di Indonesia 
dan dalam syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam 
tiket penumpang, yang diajukan oleh pihak pengangkut dan 
telah mendapat persetujuan dari pihak penumpang, dengan 
tegas dinyatakan bahwa Perjanjian Pengangkutan Penumpang 
tersebut tunduk pada Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 
1 0 0.

Dengan demikian, pihak pengangkut dalam memberikan 
ganti rugi kepada pihak penumpang atau ahli warisnya da
pat mempergunakan limit ganti rugi yang terdapat dalam 
Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100., tetapi meng- 
ingat limit ganti rugi tersebut tidak sesuai lagi dengan 
rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka pemerintah 
selalu ikut serta dalam menyelesaikan masalah pembayaran
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ganti rugi, dengan cara menaikkan limit ganti rugi yang
ada dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S. 1939 - 100.,
untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian masyarakat
pada waktu kecelakaan pesawat udara terjadi.

Sebagai contoh dari peranan pemerintah dalam ikut
menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada
ahli waris dari penumpang korban kecelakaan pesawat udara
adalah sebagai berikut :* i
1. pada kecelakaan pesawat udara milik PT Bouraq Indone

sia Airlines yang terjadi di Karawang tahun 1980, pem-
PObayaran ganti ruginya sebesar Rp .3.400.000,00,

2. pada kecelakaan pesawat udara milik PT Garuda Indone
sia yang terjadi di Palembang tanggal 20 Maret 1982,

?1pembayaran ganti ruginya sebesar Rp.5.000.000,00.
3. pada kecelakaan pesawat udara milik PT Garuda Indone

sia yang terjadi di Medan tanggal 5 April 19871 pem
bayaran ganti ruginya sebesar US S 5.000 atau kira

ppkira sebesar Rp.9#000.000,00.
Dari data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pada setiap kecelakaan pesawat udara yang terjadi

20K. Martono, Hukum Udara« Angkutan Udara dan Hukum 
Angkasa, cet. I, Alumni, Bandung, 19cv, h. 120.

2-1 Ibid.. h. 121.
Op"Gangguan pada Pesawat Mulai Terasa pada Keting- 

gian 900 Kaki'1, Surabaya Post, No. 80, Thn. XXXV, 7 April
198 7, h. 1 ,8 ., k. HI.
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di Indonesia yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Per- 
janjian Pengangkutan Penumpang, pembayaran ganti rugi ke
pada ahli waris dari penumpang korbah kecelakaan pesawat 
udara cenderung ada peningkatan, karena hal ini tidak ter- 
lepas dari ikut sertanya pemerintah dalam menentukan pem
bayaran ganti rugi yang disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi ekonomi masyarakat pada waktu kecelakaan pesawat 
udara terjadi*

3 # Kemungkinan Asuransi Tanggung,iawab Pengangkut dan 
Hubungannya dengan Jasa Rafaar,1a

Dalam suatu peristiwa kecelakaan pesawat udara, 
hampir dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian yang 
cukup besar bagi pihak pengangkut, karena disamping ter- 
jadi kerusakan atau kemusnahan terhadap pesawat udaranya, 
pihak pengangkut juga harus bertanggungjawab terhadap ke
rugian yang dialami oleh pihak penumpang dan pengirim 
barang serta pihak ketiga,

Mengingat resiko kerugian yang harus dipikul oleh 
pihak pengangkut dalam hal terjadi kecelakaan pesawat 
udara, maka ada kemungkinan pihak pengangkut tersebut, 
mengasuransikan tanggungjawabnya kepada perusahaan asuran
si, dengan menutup suatu Perjanjian Asuransi Tanggungjawab 
( Liability Insurance ), maka pihak pengangkut dapat meng- 
alihkan tanggungjawabnya kepada perusahaan asuransi, dalam 
hal membayar ganti rugi kepada penumpang, pengirim barang
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serta kepada pihak ketiga, sebagai akibat kecelakaan yang 
dialami oleh pesawat udaranya.

Penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada pihak 
penumpang dan pengirim barang didasarkan pada prinsip-prin
sip tanggungjawab pengangkut yang terdapat dalam Ordonan
si Pengangkutan Udara, S .1939 * 100., sedangkan untuk 
tanggungjawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita 
oleh pihak ketiga. Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 
100 tidak mengatumya, oleh karena itu dalam menyelesaikan 
masalah ganti rugi kepada pihak ketiga berpedoman pada 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada suatu kecelakaan pesawat udara yang ada hubung- 
annya dengan pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang, 
dalam masyarakat seringkali terjadi salah pengertian anta- 
ra masalah asuransi wajib bagi penumpang pesawat udara 
dengan tanggungjawab pihak pengangkut yang diasuransikan. 
Pembayaran santunan dari PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja 
itu dianggap sebagai tanggungjawab pihak pengangkut, hal 
ini merupakan suatu kekeliruan, karena antara Asuransi 
Kerugian Jasa Raharja dengan tanggungjawab pengangkut ter
sebut terdapat perbedaan yang tegas.

Asuransi Kerugian Jasa Raharja adalah asuransi 
wajib bagi penumpang kendaraan umum, yang salah satunya 
adalah pesawat udara. Mengenai asuransi wajib bagi penum- 
pang pesawat udara ini adalah masalah antara pihak penum
pang sebagai tertanggung dengan PT Asuransi Kerugian Jasa
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Raharja sebagai pihak penanggung dan pengaturannya ter
dapat dalam UU No.33 Thn.1964 jo. PP No.17 Thn.1965.

Masalah tanggungjawab pengangkut adalah masalah 
antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang. Pihak 
pengangkut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang 
menimpa diri penumpang selama pelaksanaan pengangkutan 
penumpang dengan menggunakan pesawat udara, berdasarkan 
prinsip-prinsip tanggungjawab pengangkut yang terdapat 
dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100.

Dengan demikian, dalam hal terjadi kecelakaan pe
sawat udara, pihak penumpang disamping memperoleh ganti 
rugi dari PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja juga berhak 
atas ganti rugi dari pihak pengangkut, Pihak penumpang 
berhak atas ganti rugi dari PT Asuransi Kerugian Jasa 
Raharja, karena penumpang tersebut adalah sebagai pihak 
tertanggung, hal ini diatur dalam UU No.33 Thn.1964 jo.
PP No.17 Thn.1965# Pihak penumpang juga berhak atas ganti 
rugi dari pihak pengangkut, karena penumpang tersebut 
adalah sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam Per- 
janjian Pengangkutan, oleh karena itu penumpang tersebut 
berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pengangkut 
berdasarkan prinsip-prinsip tanggungjawab pengangkut yang 
terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100.

Pada setiap tiket penumpang yang dikeluarkan oleh 
perusahaan angkutan udara dalam negeri, selalu mencantum- 
kan kalimat mengenai Asuransi Kerugian Jasa Raharja,
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yang pengertiannya mengaburkan. Sebagai contoh adalah
kalimat mengenai Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang ter- 
cantum dalam tiket penumpang yang dikeluarkan oleh PT 
Merpati Nusantara Airlines, yang menyatakan bahwa : 
"Penumpang yang namanya tercantum dalam tiket ini diper- 
tanggungkan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja berda- 
sarkan undang-undang No ,33 / 1964 juncto peraturan-pera- 
turan pelaksanaannya",

Dengan adanya kata "dipertanggungkan" dalam kali- 
mat seperti tersebut di atas, maka akan menimbulkan pe
ngertian bahwa seolah-olah pihak pengangkut yang mengasu- 
ransikan para penumpangnya pada PT Asuransi Kerugian Jasa 
Raharja, sedangkan dalam UU No .33 Thn.1964 jo. PP No.1? 
Thn.1965 dengan tegas dinyatakan bahwa pihak penumpang 
sendiri yang mengasuransikan dirinya terhadap bahaya ke
celakaan yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan dan 
pihak pengangkut dalam hal ini hanya bertindak sebagai 
wajib pungut premi yang dibayar oleh penumpang sekaligus 
bersama dengan pembayaran ongkos angkutan.

Untuk menghindarkan salah pengertian dan agar pi
hak penumpang itu lebih mengetahui akan hak-haknya dalam 
Perjanjian Pengangkutan Penumpang dengan menggunakan pe
sawat udara, hendaknya dalam tiket penumpang yang dike
luarkan oleh perusahaan angkutan udara dalam negeri, di- 
cantumkan kalimat yang menyatakan bahwa pihak penumpang 
adalah sebagai pihak tertanggung dari PT Asuransi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT DALAM 
PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN 
PESAWAT UDARA DI INDONESIA

JOHNY DWIKORA ARON



42

Kerugian Jasa Raharja berdasarkan UU No -33 Thn.1964 jo. 
peraturan-peraturan pelaksanaannya dan disamping itu pe
numpang juga berhak atas ganti rugi dari pihak pengangkut 
berdasarkan prinsip-prinsip tanggungjawab pengangkut yang 
terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100.
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BAB V 
PECTUTUP

1 * Kesimpulan
Bari pembahasan mengenai masalah-masalah yang ada 

dalam bab II, III, IV, maka kesimpulan yang dapat saya 
ajukan adalah sebagai berikut :
a. bahwa Perjanjian Pengangkutan itu tidak disyaratk&n 

dalam bentuk tertulis, tetapi cukup dengan adanya kata 
sepakat dari kedua belah pihak, yakni pengangkut dan 
penumpangv Perjanjian Pengangkutan tersebut sudah da
pat terbentuk* Mengenai adanya kata sepakat, hanya da
pat disimpulkan dari rangkaian perbuatan masing-masing 
pihak dalam rangka pembentukan Perjanjian Pengangkutan, 
wujud dari perbuatan tersebut adalah dengan dibelinya 
tiket penumpang oleh pihak penumpang yang bersangkutan, 
Fungsi tiket penumpang dalam Perjanjian Pengangkutan 
adalah sebagai salah satu alat bukti tentang adanya 
Perjanjian Pengangkutan tersebut ;

b , dalam hal tanggungjawab pengangkut terhadap kerugian 
yang dialami oleh penumpang korban kecelakaan pesawat 
udara, Ordonansi Pengangkutan Udara, S#1939 - 100 , 
hanya mengatur terbatas mengenai tanggungjawab pengang
kut terhadap kerugian yang berupa luka-luka atau mening- 
galnya penumpang, sedangkan untuk kerugian yang bersi- 
fat immateriil yang berupa cacat mental atau gangguan
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kejiwaan lainnya, yang dialami oleh penumpang korban 
kecelakaan pesawat udara, maka dalam hal ini pihak 
pengangkut tidak bertanggung^Jawab ;

c. pemerintah selalu ikut serta dalam menentukan jumlah 
ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak pengangkut 
kepada ahli waris penumpang korban kecelakaan pasawat 
udara, oleh karena itu dalam setiap kasus kecelakaan 
pesawat udara yang terjadi di Indonesia yang ada hubung
annya dengan pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penum
pang, jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada 
ahli waris dari penumpang korban kecelakaan pesawat 
udara itu selalu ada peningkatan, karena pembayaran 
ganti rugi tersebut disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi ekonomi masyarakat pada waktu kecelakaan pesa
wat udara itu terjadi, Dengan demikian limit ganti rugi 
yang ditentukan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara
S.1939 - 100 , untuk saat ini sudah tidak dipakai lagi,

2. Saran
a. pada masa yang akan da tang, dalam rangka pembentukan 

undang-undang tentang Angkutan Udara di Indonesia, 
hendaknya perlu juga dipikirkan mengenai tanggungjawab 
pengangkut terhadap kerugian yang bersifat immateriil 
yang berupa cacat mental atau gangguan kejiwaan lain- 
nya, yang dialami oleh penumpang korban kecelakaan 
pesawat udara ;
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# untruk menghindarkan salah pengertian antara tanggung- 
jawab pengangkut dengan Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 
maka dalam setiap tiket penumpang yang dikeluarkan 
oleh perusahaan angkutan udara dalam negeri, hendaknya 
dicantumkan kalimat yang menyatakan bahwa penumpang 
yang namanya tercantum dalam tiket penumpang ini, 
adalah sebagai pihak tertanggung dari PT Asuransi Ke
rugian Jasa Raharja berdasarkan UU No .33 Thn.1964- 
juncto peraturan-peraturan pelaksanaannya dan disam- 
ping itu penumpang juga berhak atas ganti rugi dari 
pihak pengangkut, dalam hal terjadi kecelakaan pada 
pesawat udara yang ditumpangi, berdasarkan prinsip- 
prinsip tanggungjawab pengangkut yang terdapat dalam 
Ordonansi Pengangkutan Udara, S.1939 - 100.
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