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RTIIGKASAN 

Apakah pemakaisD prineip presumption of liability pada asuransi p€nerbangsD 
dan angkutan udara seausi dengan ketentuan dalam UU ~o. 15 tahun 1992 ten
tang Penerbangan ? 
Berkaitan dengan penerapan prinsip presumption of liability dalam asurans1 
penerbangan dan angkutan udara, make berapa besar jumlah gantd rugi yang 
dibayar oleb perusahaan aBuransl dan bagaimana mekanisme pemberia~ ganti 
rugi tersebut khususnya dalam asuransi tanggung jawab pengangkut terhadap 
kecelakaan penumpang pesawat udara 1 
da dassrnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui begalmanakah penere
n prinsip presumption of liability daiam asuransi penerbangan~ dan angkutan 
ara pada UU No. 15 tahun 1992 tentang Peebangan. Selain itu juga untuk me
,etahui apakah penera~n prinsip tersebut sesuel dengan hak dan kewajiban
Sing-roasing pihek dalsm asuransi penerbangan dan engkutan ,udara di Indone

lain i tu den gan diketahuinya penerapan prinsip presumption of liability da ... 
m a euranat penerbangan dan angku'tan udara , naka dapa't d.Lgtmakan ae baga I pe-. 

an atau pedoman bahwa masalah santunan/ganti rugi yang diberikan kepada 
ban dan ahli warisnya sesuai dan memadai dengan perkembangan perekonomian 

eyar-ake t penenbangen dan	 angxutan udara saat Ln.i , 
g€nai metodologi penelitian, make penelitian ini bersifat deskriptif sne
is dengan menggunaken metode induktif. Data yang digunakan dalam peneliti 
ini adalah data primer san dat~ sekundcr. Data primer diperoleh dari wawan· 
'8 yang berpedoman pade dafter pertanyaan yang dibuat sebelumnya dan diba_ 
an kepada responden. Dalsm penelitian inidirencanakan akan diambil 10 r-es
den ae bagaL sample. Sumber data primer terpenting da Lam penelitian im a_ 
ah para pengguna jasa angkutan udera serta masyarakat penerbangan yang 
rkait dengan permasalahan yang ada.	 . 
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mudian perusahasn aeuransl yang menangan1 masalah penerbangan dan angkut
udare sedsngkan lokaBi penelitian ini sengaja dipilih daerah kota Su

bays. Kemudian data sektmder diperoleh dari bahan ke pus-trakaan , maka Lah ser-: 
srtikel ilmiah dan buku-bukU yang berkait dengan obyek permasal8han. Dari 

leta primer dan sekunden yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis aecer-a ku
Iiitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif. DaLam analisia data ti

k akan dit8mp11ken metode perhitungan. 

nyedari pentingnya peranan lembaga asuransi di bidang penerbangan dan ang
tan ude re , make DUN o , 15 tanun 1992 tentang Penerbangan mengatur secara 
usus delam Pasal 30 untuk asuransi tanggung jawab penyelenggara bandar u
re/airport liability insurance, kemudian dalam Pasal 43 untuk asuransi ta
gung jawab pengangkut terhadap kecelakaan penumpang pesawat udara/passsnger
ability insurance serta pasal 44 pada asuransi tanggung jawab terhadap pi
k ketiga/third party liability. 
lam.gerak operasionalnya ternyata tidak semus obyek asuransi penerbangan 
n angkutan udara memaka1 atau menerapkan prineip presumption of liability.
da asuransi tanggnng jawab terhadap pihak ketiga canderung memakai prinsip 
solute liability atau tanggung jawab mutlak. aedangkan pada asuransi pe
elenggara bandera memakai prlnsip gabungan antara prinsip presumption of 
ability dengan prinsip absolute liability. Kemudian pada asuransi tanggung 
wab pengangkut terhadap kacelakaan penumpang masih tetap memakai prinsip 
esumption of liability seperti pada prinsip tanggung jswab yang diatur da~ 
m OPU 5th. 1939 No. 100. 
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