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BAB I 
PENDAHU1UAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannva
Berawal pada masalah pengangkutan, sebenarnya 

sudah dikenal sejak dahulu kala. Di mana pengangkutan 
tersebut secara bertahap telah mengalarai perkembangan- 
nya, baik sarananya maupun perlengkapannya. Jika kita 
melihat masalah pengangkutan tersebut telah mengalami 
pentahapan dalam perkembangannya, maka pengangkutan 
yang sejak dahulu kita kenal itu raasih bersifat tradisi- 
onil, yaitu raasih sangat sederhana sekali, baik sarana 
maupun perlengkapannya.

Hal ini dapat diilustrasikan sejak jaraan keraja- 
an Majapahit, di mana patih Gajah Mada dapat mempersatu- 
kan seluruh Wilayah Nusantara, tidak hanya mengandalkan 
dari kekuatan prajuritnya saja, tetapi peranan angkutan 
pun tidak kalah pentingnya. Mengingat Wilayah Nusantara 
yang sebagian besat* terdiri dari wilayah perairan, Gajah 
Mada pun menggunakan sarana angkutan kapal untuk meng- 
angkut para prajuritnya. Demikian pula di darat Ga;jah 
Mada menggunakan angkutan kereta kuda dan lain-lainnya 
yang pada waktu itu memang sangat penting untuk menyu- 
sun teknis dan strategis dalam inenyatukan Wilayah Nusan
tara di bawah naungan Kerajaan Majapahit, yang sampai 
saat ini kita mengenalnya dengan Sumpah Palapa dari

1
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Gajah Mada tersebut.
Melihat kenyataan sejarah tersebut, jelas peng- 

angkutan sangat penting peranannya, baik untuk menyusun 
teknis raaupun strategis untuk mencapai apa yang akan 
diinginkan, meskipun pengangkutan tersebut raasih ber- 
sifat sederhana atau tradisionil baik sarana maupun per- 
lengkapannya.

Bertitik tolak dari kenyataan sejarah, raasalah 
pengangkutan telah mengalami suatu perkembangan, dan 
sesuai dengan perkembangan jaman serta diikuti dengan 
perkembangan teknologi modern pula, masalah pengangkut
an tidak dapat lepas dari masalah-masalah atau akibat- 
akibat yang ditimbulkannya. Dewasa ini masalah pengang
kutan terutama pengangkutan di darat semakin banyak me- 
nimbulkan persoalan-persoalan baik persoalan keselamat- 
an maupun persoalan-persoalan lainnya yang berkaitan 
langsung dengan kenikmatan-kenikmatan dalam menjalankan 
fungsinya sebagai pengangkutan.

Dapat dikatakan pada saat ini dengan banyaknya 
pengusaha-pengusaha di bidang pengangkutan, terutama 
untuk pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor, se- 
mata-mata hanya sebagai alat traneportasi agar supaya 
cepat dan tepat sampai di tempat tujuan. Untuk itu akan 
mempengaruhi pula kecepatan laju dari kendaraan ber
motor tersebut. Berdasarkan kecepatan dan agar cepat 
sampai di tempat tujuan, kadang-kadang tidak terpikirkan
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faktor-faktor keselamatan penumpang, hal inilah yang 
kadang-kadang kurang diperhatikan oleh si supir atau 
buruh/pekerja dari pengangkutan. Bagaimanapun juga 
pengangkutan, terutama pengangkutan orang merupakan 
problem sosial yang harus diperhitungkan dari berbagai 
segi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, 
faktor keselamatan penumpang berkaitan erat dengan fak- 
tor disiplin lalu-lintas di jalan raya, hal ini yang 
perlu sekali harus diperhatikan. Untuk itu pemerintah 
melalui aparatnya dalam hal ini Satlantas ataupun pe- 
tugas-petugas yang berkaitan erat dengan lalu-lintas 
di jalan raya, dalam tugas-tugasnya telah menggalakkan 
"Rasa disiplin berlalu-lintas" baik melalui penyuluhan- 
penyuluhan ke berbagai instansi-instansi maupun langsung 
ke masyarakat pemakai jalan raya yang dewasa ini dikenal 
sebagai Operasi T'indak 2ebra.

Kemudian dalam hal ini, pengangkutan merupakan 
sarana transportasi yang sangat efisien bagi orang mau
pun barang, karena apabila orang maupun barang yang 
hendak dikirim ke tempat tujuan dengan selamat, maka 
sebeluranya mereka, para pihak telah mengadakan kese- 
pakatan agar supaya risiko yang timbul akibat dari 
adanya kecelakaan atau sebab lain yang dapat ditimbul- 
kannya, dengan jelas akan dapat diketahui siapakah 
yang harus menanggung risiko tersebut.
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Di dalam perjanjian angkutan, kedudukan para 
pihak adalah sama, di mana pihak pengangkut dan pihak 
pengirim atau penumpang berkewajiban memberitahukan 
kondisi atau keadaan barang yang akan dikirimkannya, 
atau pengangkut dalam menerima barang dari pengirim, 
haruslab memeriksa dengan teliti baik mengenai pern- 
bungkusannya atau lain-lainnya yang menyebabkan adanya 
kerusakan, maka pengangkut harus memberitahukan keadaan- 
keadaan texBebut kepada pengirim barang.

Sedangkan pada perjanjian pengangkutan orang, 
maka tidak ada penyerahan subyek hukum pada pengangkut, 
me'reka mempunyai kehendak sendiri-sendiri dan mampu 
untuk bergerak sendiri, dan kemungkinan diantara pe
numpang itu ada yang berkelakuan kurang hati-hati atau 
kurang seksama, sehingga tindakan atau tugas pengang
kut yang ditujukan kepada pencegahan kecelakaan atau 
babaya menjadi kurang berhasil.

Berdasarkan pada uraian kami di atas, maka se- 
cara umum dapat dikatakan bahwa perjanjian pengangkut
an tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara 
pihak pengangkut yang mengikatkan diri untuk melakukan 
pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan 
tertentu, dengan pihak lain ^pengirim, penumpang) yang 
berkewajiban untuk membayar beaya tertentu untuk peng
angkutan tersebut.'1'

Sedangkan dalam perjanjian pengangkutan biasanya
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tidak diharuskan pernyataan-pernyataan atau kemauan- 
kemauan para pihak dituangkan dalam bentuk tertulis, 
tetapi secara lisanpun sudah cukup, asal saja ke dua 
belah pihak telah terjadi konsensus mengenai apa yang 
diinginkannya.

Dengan demikian dari uraian kami di atas, maka 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1) Bagaimanakah sifat perjanjian pengangkutan.
2) Bagaimanakah jika terjadi kecelakaan lalu- 

lintas yang menyebabkan kerusakan* atau 
sampai meninggalnya seorang penumpang.

3) Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan ganti 
rugi dan upaya hukum apakah yang harus di- 
tempuhnya.

2. Penlelasan Judul
Dengan memperhatikan apa yang diangkut dalam 

pengangkutan, maka dapat dibedakan antara pengangkut
an orang, pengangkutan barang dan berita. Perbedaan 
ini di pengaruhi oleh kemajuan teknik sarana dan per
lengkapannya. Sehingga untuk pengangkutan orang di- 
perlukan cara mengangkut yang lebih cepat dari pada 
pengangkutan barang, sedangkan pengiriman berita di- 
perlukan cara yang lebih cepat lagi.

Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor
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membawa manfaat bagi eeeeorang, oleh karena seseorang 
dapat dlantar sampai di tempat tujuan, sampai di depan 
rumaii ataupun di depan kantor. Demikian pula untuk per- 
jalanan ke luar kota pengangkutan dengan kendaraan 
bermotor lebib bermanfaat dari pada dengan kereta api, 
roisalnya: Surabaya - Madiun, Surabaya - Semarang.

Dapat dikatakan sekarang, bahwa pada hakekatnya 
pengangkutan berkisar pada perpindahan tempat, baik 
mengenai orang, barang maupun berita. Karena perpindah
an itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkat- 
kan manfaat serta efisiensi, untuk itu dengan mengambil 
judul Tanggung Gugat Pengangkut Akibat Kecelakaan Lalu 
Lintas Di Jalan Raya, saya akan menerangkan sehubungan 
adanya kaitan langsung antara peranan angkutan dengan 
masalah-masalah yang timbul akibat dari suatu peristi- 
wa kecelakaan terutama atau khususnya bila terjadi gu- 
gatan dari pihak si korban atau ahli waris si korban.

3. Alasan Pemillhan Judul
Dengan berkembangnya teknologi dan semakin me- 

ningkatnya kebutuhan orang akan pengangkutan, serta 
akibat-akibat yang ditimbulkannya, untuk itu dibutuh- 
kan adanya suatu aturan yang mengatur tentang akibat- 
akibat yang ditimbulkan dari angkutan tersebut* Se- 
hingga masyarakat nantinya akan lebih memahami dalam
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hal adanya kecelakaan yang terjadi dari suatu angkut
an, khususnya mengenai ganti rugi dari akibat kecelaka
an lalu lintas di jalan raya.

4. Tuiiuan Penulisan
Penulisan skripsi yang berjudul Tanggung Gugat 

Pengangkut Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Li Jalan Raya 
ini mempunyai maksud atau tujuan untuk:

1) raemberikan gambaran kepada raasyarakat agar 
supaya masyarakat lebih memahami fungsi dan 
tujuan dari pada pengangkutan, terutama me
ngenai pengangkutan orang, barang dan berita;

2) menambah pengetahuan kepada masyarakat, khu
susnya kepada mahasiswa, upaya-upaya hukum 
apakah yang harus ditempuh dalam hal adanya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya;

3) untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat 
untuk mencapai gelar sarjana hukum.

5. Metodologi
a. Pendekatan masalah

Dengan mengambil judul Tanggung Gugat Pengangkut 
Akibat Kecelakaan lain Lintas Li Jalan Raya, maka sesuai 
dengan penjelasan judul di muka, di dalam tulisan ini 
akan menitik beratkan kepada masalah tanggung gugat
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akibat dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya, 
dalam hal adanya gugatan dari si korban ataupun ahli 
waris si korban, maka disini saya akan menggunakan 
raetode kepustakaan, pengamatan dan wawancara.

Adapun metode kepustakaan disini yaitu seraua 
kepustakaan yang ada kaitannya dengan angkutan orang 
di jalan raya, Sedang kan pengamatan dan wawancara di 
dapat dari pengamatan dan wawancara yang saya seleng- 
garakan atau adakan dengan beberapa pengusaha angkut
an khususnya pengusaha angkutan orang dan para pejabat 
di lingkungan D1LAJR Jatim.
b, Sumber data

Selain sumber data kepustakaan yang tersedia, 
tulisan ini juga didasarkan kepada data yang didapat- 
kan dari putusan-putusan pengadilan negeri yang mena- 
ngani kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya, 
serta data dari petugas SATLANTAS dalam kaitannya 
dengan kecelakaan lalu lintas di jalan raya,
c. Prosedur pengumpulan data

Data tersebut di atas diperoleh dengan meng- 
hubungi langsung perusahaan-perusahaan pengangkutan 
orang dan petugas-petugas DLLAJR Jatim, SATLANTAS 
yang berkaitan langsung dengan pengangkutan orang 
dengan kendaraan bermotor yang meliputi:

a. prosedur perijinan untuk perusahaan peng-
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angkutan orang (PO);
b. prosedur pemberian ganti rugi akibat kecela

kaan di jalan raya;
c. prosedur dana kecelakaan lalu lintas jalan;
d. sedangkan putusan-putusan pengadilan negeri 

sebagai pendukung dan bahan pertirabangan un
tuk mengetahui keadaan praktek atas terjadi- 
nya kecelakaan lalu-lintas yang mengakibat- 
kan kerugian orang lain disebabkan kurang 
hati-hati atau kurang seksamanya supir/buruh 
angkutan dalam menjalankan tugas dan fungsi- 
nya.

6. Pertanfigung.iawaban Sistematika
Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap 

masalah yang diajukan, saya menggunakan sistematika 
pembahasan dalam beberapa bab sebagaimana diuraikan 
di bawah ini.
Bab I, Pendahuluan.

Di dalam bab ini saya menguraikan mengenai la- 
tar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan 
pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan per- 
tanggungjawaban sistematika.
3ab II, Pengertian angkutan dan perjanjian angkutan

Di dalam bab ini saya menguraikan beberapa hal
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yang penting yang ada hubungannya dengan pembahasan- 
pembahasan berikutnya, sebab sebelum membahas bab-bab 
berikutnya harus mengetahui dahulu tentang pengertian 
angkutan dan pengertian perjanjian angkutan. Sedangkan 
pengertian angkutan dan perjanjian angkutan mempunyai 
bentuk dan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan.

Di samping syarat-syarat yang harus dilakukan 
seperti yang terdapat pada pasal 90 KUHD, pasal 1601 BW 
dan tentunya mengenai dasar-dasar hukum yang erat kait
annya dengan pembahasan-pembahasan dalam sub bab selan- 
jutnya, yaitu mengenai Xungsi dari angkutan dan perjan- 
jian angkutan.
Bab III, Kedudukan para pihak dalam perjanjian angkutan 

serta perraasalahannya
Di dalam bab ini saya langsung menguraikan materi 

yang menjadi permasalahan sesuai dengan methode pende- 
katan yang dipakai. Disini saya menulis kedudukan para 
pihak dalam perjanjian angkutan, sebab setelah kita me- 
ngetahui tentang pengertian, bentuk dan syarat-syarat 
perjanjian angkutan serta dasar hukumnya, maka harus 
tahu pula kedudukan masing-masing pihak dalam perjanji- 
an angkutan, dimana mereka diantaranya terlibat lang
sung dalam kaitannya dengan proses pengangkutan. Sedang
kan dalam sub bab ini saya akan menguraikan lebih ter- 
perinci mengenai kedudukan pengusaha angkutan, sopir

10
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buruh angkutan serta penumpang dalam pengangkutan, 
sedangkan dalam sub bab berikutnya saya akan mengurai
kan pula permasalahan-permasalahan yang timbul akibat 
dari hubungan hukum diantara para pihak tersebut.
Bab IV, Tanggung gugat dan ganti rugi akibat kecelaka

an lalu-lintas
Di dalam sub bab ini saya akan menguraikan lebih 

lanjut mengenai tanggung gugat dan ganti rugi akibat 
dari kecelakaan lalu-lintas, sebab setelah kita menge
tahui kedudukan para pihak dalam perjanjian angkutan 
dan telah terjadi hubungan hukum diantaranya, maka se- 
lanjutnya tanggung gugat dan ganti rugi akibat kecela
kaan lalu-lintas tersebut lebih terperinci akan saya 
uraikan dalam sub bab ini mengenai gugatan ganti rugi 
berdasarkan perbuatan melawan hukum serta dalam sub 
bab berikutnya mengenai gugatan dan ganti rugi berdasar
kan wanprestasi.

Selanjutnya tulisan ini saya akhiri dengan menge- 
mukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang akan 
saya kemukakan di dalam bab V berikutnya.

^R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid 
IIr Cetakan ke III, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 14.

11
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M  ! L I K
P E R P U W A K A A N  

' U N I V E R S I T A S  A I R L A N G G A '  

„___s U K A B A Y A  I

BAB II
.PENGERTIAN ANGKUTAN DAN PERJANJIAN ANGKUTAN

I* Dasar Hukumnva
Di dalam dunia usaba, khusuenya perusahaan-peru- 

sahaan dalam bentuk atau bidang manapun, apalagi dalam 
bidang perniagaan tidak mungkin berjalan dengan semesti- 
nya untuk memperoleh keuntungan atau laba tanpa adanya 
alat-alat pengangkutan yang memungkinkan sampainya ba- 
rang-barang produksi dan perdagangan ditempat pemakai 
pada waktu yang tepat dan aman, sehingga pemakai dapat 
memanfaati barang-barang produksi dan perdagangan yang 
diperlukan itu dengan cukup, Begitu pula para produsen 
menginginkan akan alat-alat pengangkutan yang berjalan 
baik secara teratur menyalurkan hasil-hasilnya produksi 
kepada para konsumen.

Di samping hal-hal di atas mengenai pengangkutan 
atas barang-barang atau benda-benda yang diperlukan di 
tempat-tempat tertentu, di dalam keadaan yang lengkap 
utuh dan aman serta tepat pada waktunya, akan tetapi 
juga mengenai pengangkutan orang-orang yang memberikan 
perantaraan pada pelaksanaannya perusahaan-perusahaan. 
Misalnya seorang agen perniagaan, seorang pekerja ber- 
keliling, seorang komisioner. Mereka semuanya pada wak- 
tunya tidak mungkin memenuhi prestasi-prestasinya tanpa
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alat-alat pengangkutan, belum lagi dengan bertambah- 
nya orang-orang yang karena sesuatu hal misalnya un
tuk peninjauan-peninjauan di dalam maupun diluar ne-. 
geri maka mereka akan memerlukan pengangkutan itu.

Kita melihat bahwa pada pokoknya pengangkutan 
berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda- 
benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan 
itu rautlak diperlukan untuk mencapai manfaat dan me- 
ningkatkan efisiensi. Dengan adanya kemajuan teknik 
yang sangat pesat, maka dipermudah dan karenanya di- 
perluaslah pengangkutan benda-benda dan orang-orang 
itu, tidak saja di darat, melainkan juga menyeberang 
samudera dan di udara.

Di dalam KUHD warisan pemerintah Hindia Belan- 
da dahulu hingga sekarang masih berlaku, diberikan 
tempat yang sangat banyak untuk mengatur hukum peng- 
angkutan menyeberang laut (buku ke XI titel ke V me
ngenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal - ver vrach- 
ting en bevrachting van sckepen) titel ke VA tentang 
pengangkutan barang-barang; titel ke VB pengangkutan 
orang-orang, sedangkan perihal pengangkutan di darat 
serta di sungai-sungai dan diperairan di pedalaman 
hanya diberikan sedikit peraturannya yang terdapat 
di dalam bagian ke 3 dan ke 2 titel ke V, buku ke I 
KUilB.2
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ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT AKIBAT KECELAKAAN 
LALULINTAS DI JALAN RAYA

BAMBANG SETIAWAN



Adapun sebagai tambahan untuk dasar hukum 
pengangkutan khususnya mengenai pengangkutan orang 
di darat dengan kendaraan bermotor atau auto bus yang 
di luar KUHD dapat dilihat yaitu pada undang-undang 
lalu-lintas jalan (Wegverkeers ordonnantie) Stb. 1933- 
86, sebagian diubah dan ditambah dengan UU No. 7/1951, 
IN 1951-42 (pasal-pasal 31-39 mengenai pengangkutan 
orang-orang dan pasal-pasal 40-45 mengenai pengangkut
an barang-barang). Lebih lanjut dikerjakan di dalam 
peraturan lalu-lintas jalan (Wegverkeers verordening, 
Stb. 1936-451 yang telah ditambah dan diubah dengan 
peraturan pemerintah No. 28 tahun 1951, LN. 1951-47). 
dan juga UU. No. 3 tahun 1965, IN. 1965-25, tentang 
lalu-lintas dan angkutan jalan raya, sedangkan per
aturan mengenai pengangkutan dengan kereta api, di- 
atur dalam (Bepalingen vervoer Spoorwegen, disingkat 
BvS) Stb. 1927-262.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai 
dasar hukum angkutan maka pengertian angkutan teru- 
tama dipandang dari sudut keperdataan adalah keselu- 
ruhan peraturan-peraturan di dalam dan diluar kodi- 
fikasi (KUHD dan KUH Perdata) yang berdasarkan atas 
dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum 
yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang 
dari suatu tempat kelain tempat untuk memenuhi peri-
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katan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjan ji- 
an tertentu, termasuk juga perjanjian-peroanjian un
tuk memberikan perantaraan mendapatkan pengangkutan

2
(Ekspedisi dan sebagainya),

2, Angkutan Orang dan Angkutan Barang di Darat
Di dalam KUHD tidak'aturan mengenai pengangkut

an orang di darat, tetapi peraturan pengangkutan orang 
di laut ada, Begitu juga di dalam KUHPerdata tidak ada 
aturan umum mengenai pengangkutan orang, Qleh karena 
itu perjanjian mengenai pengangkutan orang di darat 
hanya dapat didasarkan pada pasal-pasal dari Bab I 
sampai dengan Bab IV buku ke-3 KUHPerdata.

Begitu juga di dalam UU No, 3 tahun 1965 ten
tang: "LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA", tidak 
mengatur secara khusus mengenai pengangkutan orang, 
meskipun dalam UU tersebut ada judul yang berbunyi: 
"Pengangkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor", ya- 
itu Bab IX mulai pasal 18 sampai dengan pasal 21.
Jadi mengenai pengangkutan orang, terjadinya perjan- 
jian pengangkutan, hak dan kewajiban yang timbul da
ri perjanjian tersebut, tanggung jawab pengangkut 
dan penumpang serta akibat hukum yang timbul dari 
adanya perjanjian pengangkutan orang itu UU No, 3 
tahun 1965 tidak mengaturnya dan yang demikian itu

15
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_dlanggap telah dicukupkan dengan adanya peraturan 
mengenai perjanjian tak bernama dalam Bab I sampai 
dengan -Bab IV buku ke-3 KUHPerdata.

Sedangkan pada pengangkutan barang kita akan 
menjumpai pihak pengangkut dan pihak pengirim (ba
rang), dimana mungkin terjadi antara pihak pengirim 
dan peneriraa itu orang yang sama ataupun badan-badan 
yang satu dengan yang lain pada perbuatan hukum peng
angkutan orang, pengangkut-pengangkut berhadapan de
ngan penumpang yang harus dibawa ketempat tujuan per- 
jalanan tertentu dengan keadaan selaraat. Demikian 
pula halnya dengan pengangkutan barang, dimana pe
ngirim raenginginkan keadaan barangnya yang telah ter- 
kirim dapat diterima sendiri atau orang lain yang 
telah dituju dalam keadaan utuh, aman dan selamat, 
tidak terdapat kekurangan apapun.

Di dalam hal pengangkutan orang dan barang 
pihak pengangkut akan memperoleh upah atau ongkos 
seperti yang telah ditentukan sebelum mengadakan 
perjanjian pengangkutan.

Adapun mengenai perbedaan antara perjanjian 
pengangkutan orang dan barang dapat dibedakan menge- 
nai obyeknya, pada perjanjian pengangkutan barang 
dalam hal ini kita berususan dengan benda-benda, 
jadi obyeknya adalah pasip. Meski dapat saja benda-
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benda itu dikirim kepada pihak pengangkut dan mulai 
pada saat itu pengangkutlah yang menguasai dan raeng- 
awasi hal tersebut.

Dalam perjalanan pada umumnya pengirim barang 
tidak ikut mengawasi, sedang pengawasan sepenuhnya 
dilakukan oleh pengangkut, maka itu pada saat peng
angkut menerima barang-barang dari pengirim hendaknya 
memeriksa dahulu keadaan barang tersebut, baik itu 
cara pembungkusannya ataupun lainnya, sehingga peng
angkut dapat segera memberitahukan kepada pengirim 
apabila barang-barang yang sebelum diangkut mengalami 
kerusakan-kerusakan dan sebaliknya pada perjanjian 
pengangkutan orang maka tidak ada penyerahan subyek 
hukum pada pengangkut, mereke mempunyai kehendak sen- 
diri-sendiri. Pada perjanjian pengangkutan orang, pi
hak pengangkut tidak begitu ketat untuk mengawasi ha
nya saja pengangkut berusaha menertibkan orang-orang 
atau penumpang yang akan diangkut, hal ini ditujukan 
pada pencegahan kecelakaan yang mungkin akan timbul 
sebagai akibat dari penumpang yang kurang berhati- 
hati atau kurang seksama.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat 
dieusun mengenai pengertian umum tentang perjanjian 
pengangkutan adalah sebagai berikut:

perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal

17
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balik antara pihak pengangkut yang mengikatkan 
diri untuk melakukan pengangkutan barang dan atau 
orang ketempat tujuan tertentu dengan pihak lain 
(pengirim; penumpang) yang berkew^jiban untuk mem- 
bayar biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. 

Kiaka dari pengertian umum ini dapatlah diambil 
unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanji- 
an timbal balik;

2. isi perjanjian adalah melakukan sesuatu;
3. adanya upah sebagai imbalan untuk prestasi yang 

telah dilakukan oleh pengangkut.
K-emudian berdasarkan pada pengertian umum ter

sebut dapatlah.kita bahas mengenai sifat dari pada per- 
janjian pengangkutan, oleh karena dalam pengangkutan 
barang dan atau orang dibawa ketempat tujuan perjalan- 
an tertentu, maka pengangkut merupakan suatu pekerjaan 
tertentu yang harus dipenuhi pengangkut terhadap pihak 
yang memerlukan pengangkutan dengan pemberian upah. 
Pekerjaan tersebut dilakukan selama diperlukan dan 
apabila pengangkut menunaikan pekerjaannya atau pres- 
tasinya dengan baik, maka pemakai pengangkutan mung- 
kin akan tetap memakai perusahaan pengangkutan ter
tentu yang sudah kenamaan.

Karena itulah sifat perjanjian pengangkutan

18 ̂
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adalah suatu perjanjian untuk melaksanakan pelayanan 
atau jasa. Jadi disini dapat digolongkan, bahwa per- 
janjian pengangkutan tersebut merupakan bentuk pela- 
yajsan atau jasa yang ditujukan untuk melakukan se- 
suatu pekerjaan tertentu dengan mendapatkan irabalan 
upah. Maka dari itu perjanjian pengangkutan, tergo- 
long sebagai bentuk pelayanan dari jasa, akan terikat 
dengan pasal 1601 K-UHPerdata, memang ada pendapat 
yang mengatakan bahwa perjanjian pengangkutan itu sa- 
ma dengan perjanjian pemborongan hal ini ditentang 
oleh Soekardono, menurut Soekardono bahwa apakah se- 
babnya sampai ada pendapat tentang perjanjian pengang
kutan sebagai perjanjian pemborongan, ini mungkin ka- 
rena adanya pasal 1617 kUHPerdata yang berbunyi bahwa 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pengangkut dan 
nahkoda adalah ditetapkan dalam KIjHD*

Sedanghan pasal 1617 KUHPerdata tersebut di- 
tempatkan sebagai pasal penutup dari bagian ke-6 Ti- 
tel VIII A Buku ke III KUHPerdata, mengenai "Pembo
rongan pekerjaan". Dengan penempatan itu lalu disim- 
pulkan bahwa perabuat undang-undang secara prinsipiil 
menganggap pekerjaan para pengangkut dan nahkoda itu 
sebagian masuk dalam pengertian "Pemborongan pekerja-
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^1920) halaman delapan, di dalam Code Civil di Peran- 
cis pun dengan tegas diperbedakan antara perjanjian 
pengangkutan dan pemborongan, bahkan mengenai perjan- 
jian pengangkutan barang dan orang diatur tersendiri 
di dalam Code Civil itu, yaitu dalam pasal-pasal 1782- 
1786, pasal-pasal mana kemudian dengan perubahan di-'

5oper di dalam KUHD sekarang.

3. Per.ianiian Angkutan
Untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang 

dan orang tidak disyaratkan dengan cara tertulis. Se- 
hingga dapat diwujudkan dengan persetujuan kehendak 
secara lesan.

Pengangkutan mengenai terjadinya perjanjian 
pengangkutan bukan terdapat dalam bagian ke H I  Titel 
ke V LUHDf melainkan di dalam bagian kedua titel ter
sebut pada pasal 90 K.UHD, Dengan menempatkannya dalam 
pasal 90 &Uh.D, yang mengatakan bahwa surat angkutan 
merupakan perjanjian antara pengirim dan pengangkut, 
maka akan menimbulkan gambaran seolah-olah, bahwa 
perjanjian pengangkutan baru akan ada dengan ditulis- 
kannya atau diterbitkannya surat angkutan, Tetapi se- 
benarnya tanpa surat angkutan itu perjanjian sudah 
tercapai dengan persetujuan kehendak diantara para 
pihak pengirim dan pengangkut, sehingga surat angkutan

20
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tersebut hanya merupakan bukti mengenai perjjanjian 
pengangkutan.

Demikian pula halnya dengan pengangkutan orangr 
pada saat orang yang ingin diangkut dengan kendaraan 
auto bus misalnya, dan orang tersebut hendak membeli 
karcis atau tiket pada seorang petugas, serta raenyata- 
kan keinginannya untuk diangkut kesuatu tempat ter- 
tentu, dengan sendirinya penumpang itu membeli karcis 
atau tiket untuk tujuan yang dikehendakinya, sehingga 
dengan diam-diam orang tersebut telah mengadakan suatu 
persetujuan pengangkutan dengan pengangkut. Sedangkan 
karcis atau tiket yang diterima penumpang itu hanya 
berfungsi sebagai surat pembuktian tentang terjadinya 
perjanjian pengangkutan. Dari uraian kami di atas bah- 
wa perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal 
balik, perjanjian mana merupakan hubungan hukum antara 
pihak pengirim maupun penumpang dengan pengangkut ber- 
dasarkan mana pihak pengirim maupun penumpang berhak 
menuntut sesuatu hal dari pihak pengangkut dan demi- 
kian pula pihak pengangkut setelah mendapat upah atau 
biaya-biaya yang telah disepakati oleh pengirim maupun 
penumpang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana 
seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana 
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan se-
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suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hu
bungan hukum yang dinaraakan perikatan. Perjanjian 
itu menerbitkan perikatan antara dua orang atau dua 
subyek hukum yang membuatnya. Dalam bentuknya, per- 
janjian itu berupa suatu rangkaian janji-janji atau 
kesanggupana yang diucapkan atau ditulis, dengan 
demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian 
adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, 
perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber- 
sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan 
persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan 
8esuatu.^

Adapun hubungannya dengan perjanjian pengang
kutan meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis 
akan tetapi dengan adanya persetujuan-persetujuan di- 
antara para pihak tersebut, telah cukup untuk menim- 
bulkan suatu perikatan.

Perikatan mana antara penumpang dengan peng
angkut terdapat hubungan hukum antara yang satu de
ngan yang lainnya untuk saling melakukan prestasi- 
prestasi yang telah menjadi konsensus diantaranya, 
Consensus mana hal itu akan saling melakukan hak dan 
kewajibannya yaitu sebagai pengangkut dan sebagai pe
numpang .

Dengan demikian secara nyata perjanjian peng-
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angkutan tersebut berdasarkan uraian kami di atas 
akan dapat menimbulkan perikatan.

23

2Ibld.. h. 7, 8.

3Ibld.. h. 9, 11, 12.

h. 15.

5Ibld.. h. 16.

^Subekti, Hukum Pernan.iian. Cetakan ke VI, 
Intermasa, Jakarta, 1979» b. 1.
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BAB III
KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PEKJANJIAH ANGKUTAN 

SERTA PERMASALAHANNYA

1. Peneusaha Angkutan
Dalam hal pengangkutan terutama pengangkutan 

orang dengan kendaraan bermotor (auto Bis) akan ter- 
jalin hubungan diantara para pihak yang masing-masing 
mempunyai tujuan dan untuk memperoleh keuntungan se- 
besar-besarnya serta menekan risiko semaksimal mungkin.

Untuk menghindari risiko yang memungkinkan akan 
terjadi, maka dapatlah kita lihat dari masing-masing 
para pihak dalam pengangkutan. Apabila kita melihat 
dari pihak pengusaha pengangkutan, maka pengusaha se- 
laku orang yang memiliki modal akan lebih seksama da
lam hal pengelolaan serta sistim management yang ketat 
sekali, untuk itu para pengusaha tidak jarang yang mem- 
berikan peraturan atau aturan-aturan yang sedikit ba- 
nyak membatasi bagi karyawannya dalam hal menjalankan 
tugas dan fungsinya. Untuk itu para pengusaha pengang
kutan orang wajib memperhatikan serta mengontrol dan 
membina semua karyawan-karyawannya dalam hal ini penge- 
mudi baik dari segi kesejahteraannya, gaji, dan komisi- 
komisi lain, yang maksudnya agar si karyawan atau pe- 
ngemudi tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya
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secara baik dan penuh tanggung jawab terhadap perusa- 
haan, maupun terhadap orang lain yang ada kaitannya 
dengan tugas dan fungsinya.

Di samping kewajiban untuk memperhatikan, me- 
ngontrol, membina serta memberikan petunjuk-petunjuk 
bagi karyawannya, pengusaha pengangkutan berkewajiban 
pula untuk menarik iuran wajib bagi para penumpang 
yang akan mempergunakan kendaraannya yang sesuai de
ngan trayek-trayek yang telah ditentukan. Sedangkan 
maksud dari pada iuran wajib bagi para penumpang ter
sebut adalah untuk jaminan pertanggungan kecelakaan 
diri, yang diatur sesuai dengan pasal 2 Undang-undang 
No, 33 tahun 1964- tentang Dana Pertanggungan Wajib 
Kecelakaan Penumpang.

Pasal 3 Undang-undang Uo, 33 tahun 1964 yang 
berbunyi:
Ayat 1: Iuran Wajib harus dibayar bersama dengan pem- 

bayaran biaya pengangkutan penumpang kepada 
pengusaha alat angkutan penumpang umum yang 
bersangkutan.

Ayat 2* Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum 
yang bersangkutan wajib member! pertanggungan 
jawab seluruh hasil pungutan iuran wajib para 
penumpangnya dan menyetorkannya kepada perusa- 
haan, setiap bulan selambat-lambatnya pada 
tanggal 27 secara langsung atau melalui Bank 
ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh 
Mentri menurut cara yang ditentukan oleh Direk- 
si Perusahaan.

Oleh karena itu pengusaha harus memberikan ku- 
pon pertanggungan sebagai tanda lunas pembayaran iuran
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wajib, sedangkan tanda lunas untuk pengangkutan ada
lah berupa karcis atau tiket. Dari uraian tersebut di 
atas bahwa pengusaha pengangkutan selain mempunyai ke- 
wajiban-kewajiban, tentu pula mempunyai tanggung jawab 
yang besar sekali, tanggung jawab mana tidak semata- 
mata hanya pada pengangkutannya saja, tetapi akibat 
dari pengangkutan yang membawa kerugian-kerugian yang 
diderita oleh para penumpangnya, kecuali hal ini pe
ngusaha dapat membuktikan bahwa kerugian-kerugian itu 
diluar kesalahannya atau kesalahan buruh-buruhnya/ 
karyawan/peng emud inya.

Oleh sebab itu untuk menghindari hal-hal yang 
mungkin akan terjadi tentang kerugian-kerugian yang 
menimpa diantara para pihak yaitu penumpang dan pengu
saha pengangkutan, maka masing-masing haruslah dapat 
menjaga secara seksama serta masing-masing diantaranya 
dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, tanggung jawab 
yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada. Hal 
ini diatur oleh pasal 1367 (l) KUHPerdata dan pasal 
523 ^UHD.

2. Sonir (pengemudi). Buruh. Karvawan. Dalam Angkutan
Didalam usaha angkutan penumpang, peranan so« 

pir atau pengemudi dari kendaraan angkutan mempunyai 
peranan yang amat penting, sebab pengemudi merupakan
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otak dari kendaraan yang dijalankannya. Oleh karena 
itu syarat-syarat untuk menjadi pengemudi oleh peme- 
rintah telah diatur dalam pasal 54 sampai dengan pa
sal 57 PPL tentang Kecakapan untuk mengeraudikan ken
daraan bermotor.

Adapun syarat-syarat yang dimaksud dalam per- 
aturan tersebut adalah:

a. Berusia 21 tahun.
b. Memiliki Surat Ijin Mengemudi golongan B-I 

dan golongan B-II.
c. Xecakapan jasmani atau rohani.
d. Pengetahuan tentang aturan lalu-lintas.
e. Pengetahuan tentang jalan dan situasi kota.
Selain dari pada itu pengemudi/sopir dalam ka

itannya dengan usaha pengangkutan penumpang, terjalin 
hubungan kerja diantaranya, kerja sama mana berhubung- 
an pula antara si majikan dengan buruh atau karyawan 
dalam usaha pengangkutan penumpang. Pengusaha atau ma- 
jikan mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang ter- 
cantum dalam pasal 1602 KUHPerdata yang isinya adalah:

Si majikan diwajibkan raembayar kepada si buruh
upahnya pada waktu yang telah ditentukan.
Ban oleh karena itu majikan harus mempunyai ke- 

wibawaan, kepemimpinan dan mengawasi terhadap buruh- 
buruhnya atau karyawannya, sehingga buruh atau karyawan
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tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai dengan ke- 
inginan dari pada perusahaan. Selain majikan bertang- 
gung gugat atafc buruh-buruhnya atau karyawannya yang 
bersangkut paut dengan pekerjaan yang dilakukan, ke- 
cuali apabila kesalahan yang ditimbulkan itu tidak 
ada sangkut pautnya dengan perusahaan atau wewenang 
perusahaan ataupun kesalahan-kesalahan tersebut diluar 
batas kemampuan dari perusahaan, maka dalam hal ini 
majikan lepas dari tuntutan ganti rugi seperti yang 
diatur dalam pasal 1367 KUHPerdata. Supir sebagai da
lam pengangkutan penumpang, selain bertanggung jawab 
pada perusahaan juga bertanggung jawab dalam menjalan- 
kan tugas dan fungsinya.

Oleh sebab itu buruh atau karyawan atau penge
mudi dari perusahaan pengangkutan, haruslah lebih ber- 
hati-hati dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti 
misalnya: seorang pengemudi pengangkutan dari perusaha
an pengangkutan penumpang PT. AGUNG, maka sebelum pe
ngemudi menjalankan tugas-tugasnya, haruslah terlebih 
dahulu untuk mengontrol.

a* Surat-surat dan perlengkapan kendaraan.
b. Apakah kendaraan tersebut dalam keadaan baik 

untuk suatu perjalanan trayek yang telah di- 
tentukan.

c. Apakah semua peralatan mechanis pada kendara-
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an tersebut berjalan normal, 
maka apabila setelah pengecekan dan raengontrol semua 
perlengkapan dan kondisi mechanis dari kendaraan ter
sebut, maka pengemudi siap untuk menjalankan tugas- 
tugasnya. Akan tetapi dalam suatu perjalanan tersebut, 
oleh karena faktor kurang hati-hatinya si pengemudi 
dalam menjalankan kendaraannya, maka kemungkinan ter- 
jadi kecelakaan yang mengakibatkan cederanya seseorang 
atau meninggalnya orang lain, maka pengemudi tersebut 
haruslah bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. 
Tanggung jawab mana hal ini sesuai dengan pasal 359 
KUHPidana, yang isinya adalah:

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan mati- 
nya orang lain, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 
satu tahun.
Sedangkan perusahaan menurut ketentuan pasal 

1367 kUHPerdata akan dapat dituntut secara perdata 
yaitu memberikan ganti rugi yang sesuai dengan keadaan 
yang telah diderita oleh si korban yang diakibatkan 
oleh kecelakaan karena kelalaian si pengemudi sewaktu 
menjalankan tugas.

Dari uraian tersebut di atas jelas, bahwa se- 
lain tanggung gugat pada perusahaan, juga tanggung ja- 
wab pidana yang harus diperhatikan oleh pengemudi dari 
perusahaan pengangkutan penumpang. Oleh sebab itu
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pengusaha atau majikan hendaknya. memberikan santun- 
an-santunan yang setimpal terhadap pengemudi atas 
suatu pekerjaan yang dilakukan, oleh karena itu di- 
antara mereka akan tunduk pada Buku III Bab VII 
KUHPerdata yang mengatur tentang persetujuan-perse- 
tujuan untuk melakukan peker;jaan. Sopir sebagai se
orang yang bekerja dibawah perintah majikan atau pe
ngusaha pengangkutan diwajibkan untuk mengikuti dan 
melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati, 
sebaliknya majikan selain mempunyai kewajiban untuk 
membayar upah, santunan-santunan, dan lain-lain pa
da pegawainya dalam hal ini supir atau pengemudi, 
juga diharapkan membina hubungan kerja yang baik di- 
antara mereka, hubungan kerja yang baik ini akan da
pat mendatangkan rasa tentram, enak untuk bekerja, 
sehingga bagi supir atau pengemudi akan adanya ke- 
pastian kerja dalam usaha pengangkutan penumpang 
tersebut.

3. Penumpang Dalam Pengangkutan
Dalam dunia perhubungan khususnya perhubungan 

di darat dengan kendaraan bermotor, terdapat pihak - 
pihak yang berkaitan secara langsung, baik pihak pe
ngusaha angkutan, pihak supir atau pengemudi dan pihak 
penumpang dari pengangkutan, masing-rnasing mempunyai
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peranan dan kepentingan serta tujuan tertentu.
Pengusaha selaku pemilik modal dan sarana akan 

raenginginkan suatu keuntungan, sedangkan supir atau 
pengemudi menginginkan suatu pekerjaan yang layak dan 
penumpang menginginkan suatu perjalanan yang aman, ce
pat serta selamat sampai di tujuan. Dari ketiga pihak 
tersebut masing-masing terjalin hubungan kepentingan, 
maka pemerintah berwenang untuk mengatur agar kemung- 
kinan-kemungkinan yang mengakibatkan terjadinya per- 
selisihan kepentingan diantara para pihak dapat dihin- 
dari. Untuk itu diperlukan adanya pengarahan, bimbing- 
an, serta penerangan dan memberikan aturan-aturan yang 
setimpal dengan peranan masing-masing pihak tersebut.

Dari uraian kami sebelumnya yaitu di dalam sub 
bab i dan sub bab 2 telah jelas saya uraikan mengenai 
fungsi, kewajiban serta tanggung jawab dari pengusaha, 
supir atau pengemudi dari. perusahaan pengangkutan.

Penumpang yang diraaksud adalah penumpang orang 
dimana orang tersebut mendatangi ke perusahaan peng
angkutan atau ke tempat pemberhentian atau terminal 
dari kendaraan pengangkutan tersebut, agar supaya di- 
antar ke tempat tujuan yang telah diinginkannya dengan 
selamat, aman serta tidak ada kekurangan suatu apapun.

Sedangkan kewajiban dari penumpang tersebut ada
lah membayar ongkos untuk perjalannya yang sesuai de-
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ngan tarip atau ongkos yang telah ditentukan. Sedang- 
kan pengusaha pengangkutan wajib memberikan bukti 
pengangkutan yaitu berupa karcis-karcis atau tiket 
sebagai tanda bahwa antara penumpang dengan pihak pe
ngangkut telah terjalin suatu perjanjian yang masing- 
rnasing harus saling memenuhinya, memang di dalam ben
tuk perjanjian antara penumpang dengan pihak pengang
kut tidak semata-mata dituangkan dalam bentuk perjanji- 
an tertulis, tetapi perjanjian mana masing-rnasing pihak 
telah menyepakati untuk maksud dari pengangkutan ter
sebut.

Didalam KUHPerdata hal ini dapat dibenarkan, 
sebab sesuai dengan maksud dari pasal 1320 XUHPerdata 
tentang syarat-syarat sahnya persetujuan, juncto pa
sal 1601 KUHPerdata tentang persetujuan untuk melaku- 
kan pekerjaan.

Di samping hak dan kewajiban dari para pihak 
yang berkaitan dalam pengangkutan, maka pengusaha pe
ngangkutan dalam hal ini wajiblah memberikan jaminan- 
jaminan, baik jaminan keselamatan, maupun jaminan lain 
terhadap penumpang sejauh mana kesalahan-kesalahan 
yang timbul tersebut akibat kelalaian atau kesalahan- 
kesalahan dari pihak pengangkut. Adapun jaminan-jamin- 
an yang diberikan pada penumpang ialah saat penumpang 
atau orang naik kendaraan pengangkutan sampai ditempat
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turunnya penumpang pada tujuan tertentu (pasal 10 
ayat {1) PP 17 tahun 1965).

Sedangkan hak-hak yang harus/wajib diperoleh 
penumpang hal ini berkaitan erat dengan jaminan- 
jaminan yang diberikan pengusaha atas penumpang se
bagai obyek dari pada pengangkutan, hak-hak tersebut 
dapat diperoleh apabila terjadi kecelakaan-kecelakaan 
yang karena kesalahan supir/pengemudi sebagai buruh 
dari pengangkutan. Sejauh mana hal tersebut dapat di- 
buktikan, untuk itu penumpang dapat menuntut untuk 
memperoleh hak-haknya atau ganti rugi sejauh mana yang 
sesuai dengan keadaan yang diderita oleh penumpang da
ri pengangkutan yaitu:

a. apabila penumpang meninggal dunia;
b. apabila penumpang mendapat cacat tetap;
c. apabila penumpang membutuhkan perawatan dan 

pengobatan dari dokter (pasal 10 ayat (2) PP 
17/1965).
Dalam hal penumpang meninggal dunia, jaminan

tersebut diberikan kepada keluarga si korban, tetapi
bila si korban raasih hidup jaminan itu diberikan pa-

7da si korban sendiri.
Apabila masih dirasa perlu, bahwa penumpang 

yang setelah mendapatkan ganti kerugian berdasarkan 
PP 17 tahun 1965 ini tidak mengurangi tanggung jawab
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pengangkut atau pihak lain yang dapat dipersalahkan 
menurut hukum pidana, perdata atau perjanjian-per- 
janjian Internasional yang bersangkutan (pasal 14 PP 
17 tahun 1965)* Jadi disini penumpang sesudah men- 
dapatkan uang ganti kerugian dari perusahaan umum 
asuransi Jasa Raharja, masih berhak untuk raenuntut 
ganti kerugian kepada pengangkut, bilamana ada alasan

Q
untuk itu,

Dari uraian tersebut di atas maka jelas kedu- 
dukan, hak dan kewajiban serta jaminan-jaminan yang 
dapat diperoleh dari penumpang sebagai obyek dari pe
ngangkutan bilamana terjadi hal-hal yang sifatnya me- 
rugikan baik dari akibat kecelakaan atau sebab lain 
yang mengakibatkan penderitaan bagi diri si penumpang 
dalam pengangkutan.

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum 
Pagans Indonesia. Cetakan ke II, Djambatan, Jakarta, 
1984, h. 66, 67.

SIMd. ■ h. 68.
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BAB IV
TANGGUNG GUGAT DAN GANTI RUGI AKIBAT 

KECELAKAAN LALU LINTAS

1. Gugatan Ganti Hugl Berdasarkan Perbuatan Melanggar 
Hukum

Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata ysng berbu- 
nyi: Tiap perbuatan melanggar hukum yang mendatangkan 
kerugian pada seseorang lain mewajibkan orang yang ka
rena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti ke
rugian tersebut. Sedangkan pada pasal 1366 KUHPerdata 
memuat ketentuan: Setiap orang bertanggung jawab, ti
dak saja untuk kerugian yang disebabkan karena per- 
buatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 
karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Dalam kaitannya dengan ganti rugi berdasarkan 
perbuatan melanggar hukum, atas terjadinya kecelakaan 
lalu lintas jalan raya, maka perlulah kita mencurahkan 
perhatian pada masalah-masalah yang sering kali ter- 
jadi atas kecelakaan-kecelakaan lalu lintas tersebut. 
Dalam penjelasan dari Undang-undang No. 33 tahun 1964 
terdapat penjelasan umum antara lain sebagai berikut:

Setaraf dengan kemajuan tehnik modern dalam 
penghidupan manusia bermasyarakat terkandung 
bahaya yang kian meningkat disebabkan karena 
kecelakaan-kecelakaan diluar keealahannya, 
pada dasarnya setiap warga negara harus men-
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dapat perlindungan terhadap kerugian yang di-
derita karena resiko-resiko demikian.
Oieh sebab itu bila terjadi tabrakan atau ke

celakaan pada kendaraan pengangkutan yang mengakibat- 
kan kerugian pada orang/penumpangnya maka pemilik atau 
pemegang (houder) dari kendaraan tersebut berkewajiban 
untuk membayar ganti kerugian kecuali dalam hal adanya 
overmacht. Sekalipun pembuat undang-undang pada waktu 
mengatur pertanggungan jawab berkehendak menggunakan 
persangkaan akan adanya kesalahan sebagai dasar, namun 
toh undang-undang terutama mendasarkan pertanggungan 
jawab tersebut pada pemikiran, bahwa barang siapa yang 
dengan penggunaan kendaraan bermotor di jalan memper- 
besar bahaya di jalan, harus menanggung risikonya.

Dalam hal ini pemilik harus menanggung risiko 
tanpa kesalahan. Pertanggungan jawab dari pada pemilik 
dan pemegang ^houder) kendaraan tidaklah kumulatif, 
jadi bukannya baik pemilik maupun pemegang adalah ber
tanggung jawab, melainkan pada dasarnya adalah pemilik 
yang bertanggung jawab, kecuali kalau dari bukti-bukti 
ternyata bahwa pemeganglah yang harus bertanggung ja
wab.

Tidak ada pertanggungan jawab si pemilik atau 
pemegang bilamana dapat diterima pernyataan, bahwa 
peristiwa tabrakannya adalah akibat dari pada overmacht.
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Hoge Raad dalam putusannya tanggal 16 April 
1937, memberikan perumusan overmacht yakni: Suatu 
peristiwa atau kejadian yang orang tidak dapat raem- 
persalahkan pemilik atau pemegang, seorang untuk 
siapa ia bertanggung jawab.,

Menurut M.A, Moegni Djojodirdjo, perumusan 
tersebut adalah terlalu sempit dan pada pihak lain 
terlalu luas. Terlalu sempit adalah karena kalau se- 
suatu peristiwa tidak dapat dipersalahkan pada pemi
lik atau pemegang kendaraan maka bukanlah merupakan 
overmacht, terlalu luas karena dianggap sudah ada 
overmacht, yakni dengan umpamanya membuktikan, bahwa 
kecelakaan adalah merupakan akibat dari kesalahan si 
penderita sebagai pemakai jalan, yang telah salah 
mengambil jalan atau mempergunakan jalan.

iiahkan sudah cukup bilamana hakim mendapatkan 
keyakinan bahwa timbulnya kecelakaan adalah karena 
overmacht. Hakim dapat menarik kesimpulan tentang 
dapat diterimanya alasan overmacht, antara lain dari 
dalil-dalil para pihak yang diajukan di persidangan, 
dan pula dari berita acara yang disusun oleh polisi 
atau keterangan ahli.^0

Adapun mengenai pembayaran ganti kerugian per
tanggungan yang harus dipikul oleh pemilik kendaraan 
atau pengusaha pengangkutan diatur oleh PP no. 17
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tahun 1965, namun dalam pasal 14 nya PP no. 17 tahun 
1965 tersebut berbunyi:

Pembayaran ganti kerugian pertanggungan ber
dasarkan peraturan pemerintah ini tidak raengu- 
rangi tanggung jawab dari pihak pengangkut dan 
atau pihak lain yang dapat dipersalahkan me- 
nurut hukum pidana, perdata atau perjanjian 
internasional yang bersangkutan untuk kecela
kaan yang terjadi, tidaklah menutup kemungkin- 
an bahwa pemilik kendaraan atau pemegang masih 
dipertajiggung jawabkan ex pasal 1365 atau pa
sal 1367 ayat 3 KtiHPerdata jo pasal 1370 dan 
pasal 1371 KUHPerdata.
Dengan mendasarkan pada uraian di atas bahwa 

pengusaha pengangkutan, di samping harus membayar 
ganti rugi tidak menutup kemungkinan untuk dituntut 
secara pidana, perdata, ataupun menurut perjanjian- 
perjanjian Internasional atas tanggung jawab dari 
suatu kecelakaan yang mengakibatkan kerugian-kerugi
an pada pihak lain atas pengangkutan. Pasal 1365 
KUHPerdata, sebagai pasal yang tepat untuk tuntutan 
atas perbuatan melanggar hukum dari pengusaha peng
angkutan, dalam hal adanya kecelakaan. Tuntutan mana 
ada hubungannya dengan kewajiban serta tanggung jawab 
dari pengusaha pengangkut untuk mengangkut penumpang 
sampai di tempat tujuan dengan selamat atau dengan 
cara yang aman.

Dari pernyataan "dengan selamat" dan "aman", 
maka sudah merupakan kewajiban pula bahwa pengangkut 
wajib secara pantas dan cukup berikhtiar untuk men-
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cegah terjadinya kecelakaan, Adapun bila terjadi 
apa-apa yang merugikan penumpang maka pengangkut 
dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang, 
dan penumpang yang menderita kerugian tersebut da
pat menuritiit ganti kerugian atas dasar pasal 1365 
KUHPerdata, Sedangkan pernyataan "wajib secara pan- 
tas!l dan "cukup berikhtiar” untuk mencegah kecelaka
an ini sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam 
pasal 1602-w ayat (l) KUHPerdata.1^

Dari uraian kami di atas bahwa tuntutan ganti 
rugi atas perbuatan melanggar hukum dari suatu peris
tiwa kecelakaan yang mengakibatkan menderitanya orang 
lain atau penumpang dari pengangkutan, maka masing- 
rnasing pihak harus membuktikan apakah kecelakaan ter
sebut atas kesalahan dari pihak pengangkut atau orang 
lain pemakai jalan di luar pengangkutan, ataupun ka
rena sesuatu hal yang mempengaruhi terjadinya kecela
kaan, di luar kemampuan dari masing-rnasing pihak.

Untuk menentukan mana yang salah dan mana yang 
benar, haruslah dilihat dari asal mula peristiwa ke
celakaan tersebut terjadi. Di dalam praktek banyak 
sekali kebiasaan-kebiasaan terutama dalam hal untuk 
menentukan manakah yang harus bertanggung jawab atas 
peristiwa kecelakaan tersebut, maka sering hal itu 
diselesaikan dengan cara damai yang sering disebut

39

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT AKIBAT KECELAKAAN 
LALULINTAS DI JALAN RAYA

BAMBANG SETIAWAN



secara kekeluargaan, cara demikian ini tidak ada 
istilah tuntutan, tetapi masing-masing pihak dalam 
hal terjadi kecelakaan tersebut, masing-masing di- 
tuntut untuk saling tenggang rasa, saling bantu mem- 
bantu dalam hal adanya kerugian-kerugian yang terja- 
di, baik membantu si penderita dalam hal biaya-biaya 
pengobatan dan perawatan sampai penderita serabuh, 
atau membantu dalam hal perbaikan-perbaikan atas ken
daraan atau benda-benda yang rusak akibat kecelakaan 
tersebut.

Sejauh mana tenggang rasa dan bantu membantu 
dalam hal adanya kerugian-kerugian tersebut, hal ini 
tergantung dari kesepakatan diantara para pihak dalam 
menentukan cara damai atau secara kekeluargaan itu. 
Apabila kenyataan dalam praktek tersebut dikaitkan 
dengan pasal 1365 ^UHPerdata, maka hal tersebut sa
ngat sulit sekali untuk menentukan kesalahan-kesalah- 
an dari pihak manakah yang harus memikul ganti rugi, 
karena penyelesaian secara damai atas kekeluargaan 
memungkinkan masing-masing pihak saling memikul ganti 
kerugian, yang berarti bahwa masing-masing pihak un
tuk saling menyalahkan ataupun saling benar membenar- 
kan dirinya masing-masing, tetapi bagaimanapun juga 
kecelakaan telah terjadi dan mereka tidak dapat meng- 
hindari dari tanggung jawab masing-masing.
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Adapun menurut pasal 1365 KUriPerdata, bahwa 
yang dimaksud dengan kesalahan pada perbuatan melang
gar hukum adalah bahwa si pelaku perbuatan melanggar 
hukum hanyalah bertanggung gugat atas kerugian yang
ditimbulkannya, bilaraana perbuatan dari kerugian ter-

13sebut dapat dipersalahkan padanya.
Istilah kesalahan (schuldj juga digunakan dalam 

arti kealpaan sebagai lawan dari pada kesengajaan. De- 
mikian pula digunakan sebagai sinonim dari pada isti
lah onrechtmatigedaad (perbuatan melanggar hukum). 
Schuld (kesalahan) mencakup kealpaan dan kesengajaan

rdan biasanya kealpaan tersebut disebut kesalahan. De
ngan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pe
ngertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalah
an dalam arti sempit. Dan kesalahan dalam arti luas 
terdiri dari kealpaan, yakni kesalahan dalam arti sem- 
pit dan kesengajaan.

Kesalahan mencakup sifat melanggar hukum (wede- 
rechtelijkheid). Untuk kesengajaan adalah sudah cukup 
bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau 
pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui, bah
wa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya atau 
pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia 
sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya 
atau melalaikan keharusannya.
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Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan 
harus diartikan dalam arti subyektip atau dalam art! 
obyektip. Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan 
dalam subyektipnya, maka mengenai seorang pelaku pada 
umumnya dapat diteliti, apakah perbuatan-perbuatannya 
dapat dipersalahkan padanya. Dalam pada itu akan di
lakukan penelitian apakah keadaan jiwanya adalah se- 
demikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan 
arti perbuatannya. Dengan demikian dilakukan peneliti
an, apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung- 
jawabkan, Adapun mengenai syarat kesalahan yang diarti
kan dalam arti obyektip, maka yang dipersoalkan adalah 
apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawab- 
kan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan ter
tentu, dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbul- 
nya akibat-akibat dari pada perbuatannya yang konkrit. 
Maka akan ada schuld dalam arti konkrit, atau dalam 
arti obyektipnya, bilamana si pelaku seharusnya melaku
kan perbuatan secara lain dari pada yang telah dilaku- 
kannya. Si pelaku telah berbuat secara lain dari pada 
yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian 
itu kesalahan dan sifat melanggar hukum menjadi satu,

Hofman berpendapat lain mengenai unsur kesalah
an yakni bahwa untuk adanya kesalahan (schuld) tidak 
boleh mensyaratkan adanya syarat tentang dapatnya di-
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pertanggungjawabkan. Dalam hal mana suatu perbuatan 
adalah melanggar hukum karena bertentangan dengan ke- 
tentuan-ketentuan moral atau lalu lintas, menurut pen
dapat Hofman unsur kesalahan diserap oleh unsur sifat 
melanggar hukumnya.

Menurut Moegni Djojodirdjo menyatakan perlu ada
nya unsur pertanggungjawaban untuk menentukan adanya

14.kesalahan.
Dari uraian di atas maka faktor tanggung jawab 

selalu diperlukan untuk menentukan adanya kesalahan, 
hal ini erat sekali kaitannya dengan gugatan melanggar 
hukum, dimana unsur tanggung jawab si pelaku harus di- 
perhatikan manakala terjadi kecelakaan lalu lintas. 
Sehingga dengan menentukan siapakah yang salah dan ha
rus bertanggung jawab atas kecelakaan lalu-lintae ter
sebut dapat diketahui dengan jelas. -Adapun penentuan 
ganti rugi atas kecelakaan lalu lintas berdasarkan pa
sal 1365 KUHPerdata, menunjukkan adanya persamaan de
ngan penentuan ganti rugi karena wanprestasi, tetapi 
dalam beberapa hal juga berbeda. Dalam Undang-undang 
tidak diatur tentang ganti rugi yang harus dibayar ka
rena perbuatan melanggar hukum. Menurut pasal 1243 K.UH- 
Perdata memuat ketentuan tentang ganti rugi yang harus 
dibayar karena perbuatan wanprestasi, ketentuan ini 
dapat pula dipakai untuk diterapkan untuk penentuan
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ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, Dengan
demikian penggunaan pasal 1243 KUHPerdata dapat di-
pergunakan dalam perbuatan melanggar hukum secara 

I Sanalogis. Sedangkan dari Wahkama Agung Republik 
Indonesia dengan keputusannya tanggal 23 Kei 1970 
nomor 610A/Sip/1968 yang memuat pertimbangannya an
tara lain;
"Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap 
tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak untuk menun- 
tut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan

t

berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak me
langgar pasal 178 (3) HIR (Ex aequo at bono)"."^

2, Gugatan Ganti Kuei berdasarkan Wanprestasi
Dalam bab tanggung gugat dan ganti rugi akibat 

kecelakaan lalu lintas, selain gugatan ganti rugi ber
dasarkan perbuatan melanggar hukum yang sesuai dengan 
pasal 1365 KUtiPerdata, hal ini merupakan salah satu 
upaya hukum yang dapat mengupayakan si penderita agar 
mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan penderitaan- 
nya akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan raya, di
mana tidak menutup kemungkinan dengan upaya-upaya 
lainnya yang memungkinkan si penderita mendapatkan 
ganti rugi berdasarkan wanprestasi.

Dalam hal timbulnya wanprestasi, disebabkan
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salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban se- 

bagaimana mestinya sehingga ada pihak-pihak yang me- 
rasa dirugikan. Dalam usaha pengangkutan penumpang, 
perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan yang 
seringkali tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, te- 
tapi cukup dengan adanya kesepakatan-kesepakatan anta
ra penumpang dengan pengangkut. Untuk tujuan tertentu 
yang mana mewajibkan pengangkut untuk mengangkut pe
numpang tersebut ketujuan tertentu dengan keadaan se- 
lamat dan aman. Apabila pengangkut tidak dapat roemenuhi- 
nya sampai pada tujuan tersebut, maka pengangkut tidak 
dapat memenuhi kewajibannya, maka pengangkut melakukan 
wanprestasi atas penumpang yang menjadi tanggung jawab- 
nya dan penumpang tersebut merasa dirugikan, karena 
tidak sampai pada tujuan yang diinginkan atau disetu- 
juinya.

Berdasarkan pada uraian kami di atas, penumpang 
dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 
1243 KUHPerdata, yaitu memuat ketentuan tentang ganti 
rugi yang harus dibayar karena wanprestasi.

Sedangkan sejauh mana ganti rugi tersebut harus 
dipenuhi hal ini tergantung dari besar kecilnya serta 
keuntungan yang sesuai dengan keadaan si penderita atau 
penumpang alaminya. Di samping harus memperhatikan ada- 
kah unsur kesengajaan atau disebabkan oleh keadaan yang

45

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT AKIBAT KECELAKAAN 
LALULINTAS DI JALAN RAYA

BAMBANG SETIAWAN



tak terduga dari akibat wanprestasi tersebut, hal ini 
akan mempengaruhi pula untuk menentukan apakah wan
prestasi tersebut menjadi tanggung jawabnya atau bu- 
kan, maka seperti yang terdapat dalam pasal 1245 KUH- 
Perdata, si pengangkut tidak diwajibkan raengganti 
biaya, rugi dan bunga sehingga gugatan ganti rugi 
akibat wanprestasi tersebut dapat diupayakan bilamana 
tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pengangkut ter
sebut di luar masalah-raasalah keadaan memaksa atau 
overmacht yang seperti halnya gugatan ganti rugi aki
bat melanggar hukum, hanya saja dalam gugatan ganti 
rugi akibat melanggar hukum tersebut pasal 1243 KUH- 
Perdata dipakai sebagai analogi saja.

^M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan 
Hukum. Cetakan ke IX, Pradnya Paramita, Jakarta,
1982, h. 146.

10Ibld.. h. 147-148. 

1:lIbld.. h. 149.
TO Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum 

Dagang Indonesia 5. Cetakan ke II, D;)ambatan, Jakarta, 
1984, h. 52-53.

•^M.A. Moegni Djojodirdjo, loc. cit.. h. 65.

14Ibld. . h. 66-67.
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I5I M d . . h. 73. 

16IMd. . h. 74.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT AKIBAT KECELAKAAN 
LALULINTAS DI JALAN RAYA

BAMBANG SETIAWAN



BAB V 
PENUTUP

Setelah menguraikan pokok permasalahan dan pern- 
bahasannya pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini akan 
disampaikan beberapa kesirapulan dan saran.

Kpsimnulan
1. Pada dasarnya perjanjian angkutan tidak saja melibat- 

kan antara penumpang dengan supir/buruh angkutan, te- 
tapi juga termasuk perusahaan angkutan. Oleh karena 
supir/buruh angkutan tersebut dalam melaksanakan tu- 
gasnya di bawah kekuasaan pengusaha angkutan;

2. Bahwa hubungan antara penumpang di satu pihak dengan 
supir dan pengusaha angkutan di lain pihak, didasar- 
kan pada perikatan. Oleh karenanya tidak dipenuhinya 
isi perikatan karena kesalahan supir/pengusaha ang
kutan dapat raenyebabkan penumpang yang bersangkutan 
dapat raenuntut ganti berdasarkan wanprestasi, Selain 
dari pada itu, kerugian yang timbul dalam perikatan 
tersebut dapat juga dituntut berdasarkan perbuatan 
melanggar hukum (onrechtmatige daad);

3. Kerugian penumpang yang disebabkan oleh kesalahan 
supir sehingga mengakibatkan kecelakaan, walaupun 
dapat menuntut ganti rugi pada pengusaha angkutan
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tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan santun- 
an seperti yang ditentukan dalam Undang-undang La- 
lu Lintas.

Saran
1. Dalam perjanjian pengangkutan unsur keselamatan pe

numpang hingga sampai tujuan, merupakan unsur yang 
penting. Oleh karenanya sikap kehati-hatian dan pe- 
mahaman supir terhadap aturan lalu lintas perlu di- 
tingkatkan, sehingga risiko kecelakaan lalu lintas 
dapat ditekan seminimal mungkin;

2. Perlu adanya pemahaman hukum pada supir/pengusaha 
angkutan, bahwa adanya kecelakaan lalu lintas tidak 
saja menimbulkan kerugian secara materiil tetapi 
juga akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat 
terhadap pengusaha angkutan. Diharapkan dari sini 
pengusaha angkutan akan berhati-hati dalam memilih 
supir dan memberikan pelayanannya yang baik;

3. Perlu adanya aturan khusus yang memberikan sanksi 
pada pengusaha angkutan yang karena kesalahan su- 
pirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya 
pencabutan izin usaha pengangkutan.
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