
8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkutan pada Umumnya

1. Pengertian Pengangkutan.

Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat

dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat

dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan

pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang

atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu

proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.5

Menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya berisikan

perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang,

karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta

efisiensi.6 Dapat diartikan bahwa pengangkutan sebagai pemindahan barang dan

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.7

5 Abdul Kadir Muhammad, SH, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Penerbit PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19
6 R. Soekardono, Hukum Dagang Indosia, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hlm 5.
7 Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum
Dagang Indonesia, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 195.
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2. Klasifikasi Pengangkutan

Di dalam pengangkutan ada beberapa ruang lingkup atau klasifikasi dalam

berjalannya suatu pengangkutan yang memang juga menentukan aspek pendukung

juga peraturan perundang-undangan yang dapat di jalankan dalam pengangkutan

tersebut klasifikasinya sebagai berikut:

a. Pengangkutan Darat

Di dalam pengangkutan darat untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat

tercapai fungsi-fungsi pengangkutannya, maka dalam pengangkutan diperlukan

beberapa unsur yang memadai berupa8:

1) Alat angkutan itu sendiri (operating facilities) , setiap barang atau orang akan

diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik

kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapan. Alat pengangkutan yang dimaksud

dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat udara. Perlengkapan yang

disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.

2) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (right of way), fasilitas

tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, bandar udara

navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak

tersedia atau tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak

mungkin berjalan dengan lancar.

8 Sri Rejeki Hartono, SH, 1980. Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat. Penerbit: UNDIP,
hlm 8.
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3) Tempat persiapan pengangkutan (terminal facilities), tempat persiapan

pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat

berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai tempat

persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.

4) Selain itu dalam dunia perdagangan pengangkutan memegang peranan yang

sangat penting. Tidak hanya sebagai sarana angkutan yang harus membawa

barang-barang yang diperdagangkan kepada konsumen tetapi juga sebagai alat

penentu harga dari barang-barang tersebut. Karena itu untuk memperlancar

usahanya produsen akan mencari pengangkutan yang berkelanjutan dan biaya

pengangkutan yang murah.

b. Pengangkutan udara

Pengangkutan udara dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) dipergunakan

suatu istilah pengangkut sebagai salah satu pihak yang mengadakan perjanjian

pengangkutan. Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan

Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan

pesawat udara sipil dengan memungut bayaran.9 Pesawat dalam hal ini sebagai

angkutan udara dimana menjadi unsur dalam pengangkutan yaitu tersedianya alat

angkut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan

udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut

9 Abdulkadir Muhammad.2008. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm
69.
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penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar

udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Sementara itu

perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat

didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi

penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk

menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan

maskapai lainnya untuk keuntungan bersama.

Berdasarkan uraian di atas pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum yang

mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut penumpang dengan pesawat

terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengangkutan udara diatur dengan

undang-undang No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Angkutan udara diadakan

dengan perjanjian antara pihak pihak. Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan

tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan.

yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu

pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke

tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.10

c. Pengangkutan laut

Pengangkutan laut mempunyai norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam

menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan, menjalankan dan melancarkan

pelayaran di laut. Sehingga, hukum pengangkutan di laut juga disebut hukum

pelayaran.

10 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung 1979, hlm 81.
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Kemudian, Prof. Soekardono membagi Hukum Laut menjadi 2 (dua) yaitu Hukum

Laut Keperdataan dan Hukum Laut Publik. Hukum laut bersifat keperdataan atau

privat, karena hukum laut mengatur hubungan antara orang-perorangan. Dengan kata

lain orang adalah subjek hukum.

Berdasarkan Pasal 6 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan

terdiri atas: Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan

Penyeberangan.

1) Angkutan laut:

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani

kegiatan angkutan laut.

2) Angkutan sungai dan danau:

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri dari

dua aspek yaitu angkutan sungai dan danau atau ASD dan angkutan

penyeberangan Istilah ASDP ini merujuk pada sebuah jenis moda atau jenis

angkutan dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam yaitu moda

angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api,

moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan

moda ASDP.

Angkutan perairan daratan atau angkutan perairan pedalaman merupakan istilah

lain dari angkutan sungai dan danau (ASD). Jenis angkutan ini telah lama dikenal

oleh manusia bahkan terbilang tradisional.
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Sebelum menggunakan angkutan jalan dengan mengendarai hewan seperti kuda

dan sapi, manusia telah memanfaatkan sungai untuk menempuh perjalanan jarak

jauh. Demikian juga di Indonesia, sungai merupakan wilayah favorit sehingga

banyak sekali pusat pemukiman, ekonomi, budaya maupun kota-kota besar yang

berada di tepian sungai seperti Palembang.

Angkutan perairan daratan merupakan sebuah istilah yang diserap dari bahasa

Inggris yaitu Inland Waterways atau juga dalam bahasa Perancis yaitu Navigation

d’Interieure atau juga voies navigable yang memiliki makna yang sama yaitu

pelayaran atau aktivitas angkutan yang berlangsung di perairan yang berada di

kawasan daratan seperti sungai, danau, dan kanal.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang

Pelayaran, terutama pada Pasal 1, dijelaskan bahwa angkutan perairan daratan

yang juga dikenal sebagai angkutan sungai dan danau (ASD) adalah meliputi

angkutan di waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan. Di Indonesia, angkutan

perairan daratan merupakan bagian dari sub sistem perhubungan darat dalam

sistem transportasi nasional.

Moda angkutan ini tentunya tidak mempergunakan perairan laut sebagai

prasarana utamanya namun perairan daratan. Dalam kamus Himpunan Istilah

Perhubungan, istilah perairan daratan didefinisikan sebagai semua perairan danau,

terusan dan sepanjang sungai dari hulu dari hulu sampai dengan muara
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sebagaimana dikatakan undang-undang atau peraturan tentang wilayah perairan

daratan.

3) Angkutan penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan

bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang

terputus karena adanya perairan. Dalam bahasa Inggris, moda ini dikenal dengan

istilah ferry transport. Lintas penyeberangan Merak–Bakauheni dan Palembang–

Bangka adalah beberapa contoh yang sudah dikenal masyarakat.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada jenis-jenis angkutan laut

berdasarkan Pasal 7 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Angkutan Laut

Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

4) Angkutan laut dalam negeri:

Merupakan kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia

yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti

dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara.

Pelayaran dalam negeri yang meliputi:

a) Pelayaran nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan

antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan

lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Radius pelayarannya > 200 mil

laut.
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b) Pelayaran lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar

pelabuhan Indonesia yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran

nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang

berukuran 500 m3 isi kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah.

Radius pelayarannya < 200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut.

c) Pelayaran rakyat, yaitu pelayaran nusantara dengan menggunakan perahu-

perahu layar.

5) Angkutan laut luar negeri

Merupakan kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khus us yang

terbuka bagi perdagangan luar negeri kepelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan

luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi

perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau

dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang

menghubungkan satu negara dengan negara lain.

Sedangkan pelayaran luar negeri, meliputi:

a) Pelayaran samudera dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan- pelabuhan negara

tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar

Indonesia, tanpa memandang jurusan.

b) Pelayaran samudera, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan

merupakan pelayaran samudera dekat.
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6) Angkutan laut khusus

Merupakan kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam

menunjang usaha pokoknya.

7) Angkutan laut pelayaran rakyat

Usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri

untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar,

kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia

dengan ukuran tertentu. Ketiga ruang lingkup tersebut adalah kajian utama dalam

hukum pengangkutan. Oleh karena itu jika terjadi suatu sengketa pada ketiga

ruang lingkup tersebut, maka dapat diselesaikan dengan hukum pengangkutan.

3. Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke

tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.11

Suatu proses kegiatan dalam pengangkutan udara ini pada dasarnya mempunyai

fungsi dan manfaat bagi segala aspek kehidupan manusia. Dalam rangka mendukung

mobilitas barang dan orang sebagai pengguna jasa angkutan udara, maka peran

pengangkutan udara dituntut agar menjadi suatu sistem yang baik dan terpadu. Dalam

kehidupan sehari-hari kebutuhan terhadap angkutan adalah bagian yang integral.

Peningkatan kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang menuntut

11 H.M.N. Purwosutjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,Jilid III, Djambatan, cetakan
II,1984,hlm 10.
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kemajuan sistem angkutan untuk dapat menyediakan kebutuhan masyarakat yang

semakin tinggi mobilitasnya.

Pengangkutan pada pokoknya berfungsi membawa barang-barang yang dirasakan

kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan ditempat lain dimana barang tersebut

menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Juga mengenai orang, dengan adanya

pengangkutan maka orang akan berpindah dari satu tempat yang dituju dengan waktu

yang relatif singkat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi

pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai

berupa:12

1) Alat angkutan itu sendiri (operating facilities)

Setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan

yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapan. Alat

pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat

udara. Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.

2) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (right of way)

Fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api,peraiaran/sungai, Bandar

udara, navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak

tersedia atau tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak

mungkin berjalan dengan lancar.

12 Sri Rejeki Hartono, Op.Cit, hlm 8.
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3) Tempat persiapan pengangkutan (terminal facilities)

Tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan

tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai

tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.

Perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ketempat yang lain yang

diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi

beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan

dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya.

Perusahaan maskapai penerbangan sebagai pengangkut juga pelaku jasa angkutan

udara, menurut prinsipnya ada beberapa fungsi produk jasa angkutan udara yang

harus tercapai yakni dengan melaksanakan penerbangan yang aman (safety),

melaksanakan penerbangan yang tertib dan teratur (regularity), melaksanakan

penerbangan yang nyaman (comfortable), serta melaksanakan penerbangan yang

ekonomis.

a. Melaksanakan penerbangan yang aman (safety)

Faktor keselamatan merupakan di atas segala-galanya dimana perusahaan

penerbangan harus mengutamakan hal itu dalam rangka pengoperasian pesawat dari

suatu rute ke rute lain. Semua yang terlibat dalam penerbangan baik itu penumpang,

awak pesawat dan barang-barang harus sungguh diperhatikan akan keselamatannya.

Maka dari itu, kepercayaan akan didapatkan oleh perusahaan penerbangan tersebut
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dari masyarakat sebagai pengguna jasa.13 Perusahaan penerbangan harus melakukan

tindakan-tindakan sebagai penunjang keselamatan pesawat yang akan dioperasikan

antara lain:

1) Pesawat tersebut harus memenuhi syarat, seperti laik terbang, yang dibuktikan

dengan certificate of airworthiness dari pihak yang berwenang.

2) Release sheet oleh dinas teknik perusahaan tersebut (crew qualified).

3) Membuat rencana penerbangan, yang mencakup arah penerbangan ke mana,

bahan bakar yang dibawa, ketinggian terbang, dan lain-lainnya.

4) Air traffic control yang baik pada stasiun bandar udara tertentu.

5) Adanya peta-peta dan navigation bag yang lengkap.

b. Melaksanakan penerbangan yang tertib dan teratur (regularity)

Jadwal penerbangan menjadi salah satu hal yang penting dalam pengoperasian

pesawat udara karena hal tersebut harus dilaksanakan sesuai yang Keterlambatan

penerbangan (delay) telah ditentukan secara tepat dan teratur serta sesuai dengan

waktu yang para penumpang inginkan, itu sangat dibutuhkan demi menjamin

kepuasan penumpang dan citra perusahaan penerbangan sehingga kelangsungan

hidup perusahaan dapat terjaga dan dipertahankan.14

3. Melaksanakan penerbangan yang nyaman (comfortability)

Comfortability ini dimaksudkan agar penumpang mendapatkan kenyamanan selama

penerbangan, tentunya ini menjadi tugas perusahaan penerbangan untuk

13 M.N. Nasution, 2007, Manajemen Transportasi, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 202.
14 Ibid, hlm 203.
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mewujudkannya. Maka, pelayanan terbaik haruslah didapat oleh penumpang,

pelayanan tersebut maksudnya ialah pada saat calon penumpang mengadakan

hubungan dengan perusahaan penerbangan sampai penumpang tiba di tempat yang

ditujunya. Apabila hal tersebut terus dipertahankan, secara otomatis penumpang akan

merasa puas terhadap pelayanan dari perusahaan penerbangan tersebut.

4. Melaksanakan penerbangan yang ekonomis (economy for company)

Di samping telah melakukan penghematan-penghematan biaya disegala aspek dan

bidang serta hasil penjualan yang tinggi, maka perbandingan di antara revenue dan

cost akan lebih terlihat. Semaksimal mungkin keuntungan akan dicapai dan efisiensi

perusahaan akan terus meningkat sehingga asas kontinuitas bisa untuk dipertahankan.

Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan ekspansi atau semacam perluasan,

pembaruan armada dan memaksimalkan frekuensi penerbangan, di dalam maupun

luar negeri. Dengan dijalankannya keempat fungsi jasa angkutan tersebut secara

efektif maka daya saing suatu perusahaan penerbangan dapat bertambah serta dapat

pula meningkatkan pendapatan perusahaan penerbangan.15

4. Asas dan Tujuan Pengangkutan

a. Asas pengangkutan

Asas adalah suatu dasar, dimana asas menjadi suatu landasan atau prinsip dari suatu

Peraturan Perundang-undangan, Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk

15 Ibid, hlm 204.
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undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip.16 Asas merupakan suatu

fondasi dalam suatu undang-undang dan peraturan pelaksananya. asas-asas di

kesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan

pelaksananya.17

Hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas, yang terbagi ke dalam  dua jenis,

yaitu:18

1) Bersifat  publik

Yaitu Asas-asas yang terdapat pada tiap-tiap Undang-undang pengangkutan baik

darat laut maupun udara, asas yang bersifat Publik diantaranya yaitu:

a) Asas manfaat, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan

perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya

peningkatan pertahanan dan keamanan negara.

b) Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di

bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa

yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan

dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

16 S Wojowasito, 1972, Kamus Bahasa Indonesia,  Bandung: Shinta Dharma, hlm 17 dan 227.
17 Yusuf Shofie, 2002, Pelaku Usaha,Konsumen,dan Tindak Pidana Korporasi, Jakarta:Ghalia
Indonesia, hlm 25.
18 Abdulkadir Muhammad  Op Cit hlm 17.
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c) Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penegangkutan harus dapat

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat

dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

d) Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan

sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan

prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan

individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

e) Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus

mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

f) Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang

bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun

antar moda transportasi.

g) Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk

menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap

warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam

penyelenggaraan pengangkutan.

h) Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pngangkutan harus berlandaskan pada

kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada

kepribadian bangsa.

i) Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan

penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.
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2) Asas yang bersifat perdata

Asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya

berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut

dan penumpang atau pengirim barang.19 Asas-asas Pengangkutan yang bersifat

perdata adalah sebagai berikut:20

a) Konsensual yaitu pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah

cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa

perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung

oleh dokumen angkutan.

b) Koordinatif yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara

atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.

Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah

penumpang/pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang/pengirim

barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

c) Campuran yaitu  pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian,

yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari

pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada

pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

d) Retensi yaitu pada pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan

hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan

hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

19 Lo.Cit
20 Ibid, hlm 18-19.
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e) Pembuktian dengan dokumen yaitu setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan

dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian

pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya

pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang.

b. Tujuan pengangkutan

Pada dasarnya pengangkutan bertujuan untuk memindahkan barang atau orang dari

suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi

dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu

tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat dimana barang-barang tadi

dirasakan akan lebih bermanfaat.

Perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ketempat yang lain yang

diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi

beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan

dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya.

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa pada dasarnya pengangkutan mempunyai dua

nilai kegunaan, yaitu :

1) Kegunaan tempat (Place Utility)

Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu

tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, ketempat lain yang

menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat.
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2) Kegunaan waktu (Time Utility )

Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu

perpindahan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain dimana barang itu lebih

diperlukan tepat pada waktunya.

5. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum

perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan

kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa

tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.21

Di dalam ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan setidaknya dikenal adanya 3

(tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu:22

Cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut pada dasarnya diletakkan

pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, dan

kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan.

a. Konsep tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (base on fault liability)

Berdasarkan konsep tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (based on fault

liability), prinsip ini dikenal pada tahap awal pertumbuhan hukum romawi termasuk

21 Shidarta, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo. Hlm. 72.
22 E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara
Internasional dan Nasional (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19.
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dalam doktrin “culpa” dalam lex aquilia. lex aquilia menentukan bahwa kerugian

baik disengaja ataupun tidak harus selalu diberikan santunan.23

Kelalaian/kesalahan produsen yang berakibat pada timbulnya kerugian konsumen

merupakan faktor penentu hak konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi

kepada produsen. Tuntutan ganti rugi berdasarkan kelalaian produsen diajukan

dengan bukti-bukti lain yaitu, pertama, pihak tergugat merupakan produsen yang

benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat

menghindari terjadinya kerugian konsumen. Kedua, produsen tidak melaksanakan

kewajibannya untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman

untuk digunakan. Ketiga, konsumen menderita kerugian. Keempat, kelalaian

produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen

(hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen).

Tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas

kepada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan karyawan, pegawai, agen,

perwakilannya apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang

tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang

tersebut. Tanggung jawab yang telah disebutkan ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal

1367 KUH Perdata.

Tanggung jawab semacam ini juga dikenal dalam common law system, apabila

penumpang selaku konsumen ingin memperoleh ganti rugi atas kerugian yang

23 Ibid hlm. 21.
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dideritanya, maka penumpang wajib membuktikan kesalahan pengangkut selaku

pelaku usaha tersebut. Ketentuan ini senada dengan bunyi Pasal 143 UUP, yang

menyebutkan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena

hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan

bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang

dipekerjakannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terhadap kerugian bagasi

kabin, untuk mengajukan klaim, penumpang harus membuktikan bahwa kerugian

tersebut akibat kesalahan tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Tanggung jawab atas dasar kesalahan harus memenuhi unsur:

1) Adanya kekhilafan.

2) Kerugian.

3) Kerugian tersebut ada dengan kekhilafan.

Konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan melemahkan hak-hak penumpang,

karena penumpang tidak punya keahlian untuk membuktikan kesalahan pengangkut.

Tanggung jawab pengangkut terbatas setinggi-tingginya sebesar kerugian

penumpang. Konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan dirasakan adil apabila

kedudukan kedua belah pihak (penumpang selaku konsumen dan pengangkut)

mempunyai ke mampuan yang sama sehingga mereka dapat saling membuktikan

kesalahan.
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b. Konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah

Konsep tanggung jawab praduga bersalah (presumption of liability concept),

penumpang atau pengirim barang tidak perlu membuktikan kesalahan pengangkut

sebab pengangkut telah dianggap bersalah.

Tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya

tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari

kesalahan. Dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja

beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa

tergugat tidak bersalah. Dalam KUH Dagang, prinsip tanggung jawab  atas dasar

praduga bersalah dapat ditemukan dalam Pasal 468 yang menyatakan perjanjian

pengangkutan menjanjinkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang

harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.

c. Konsep tanggung jawab mutlak (absolute liability principle)

Ketentuan ini mencirikan pula bahwa UUP menganut konsep tanggung jawab mutlak

(absolute liability). berdasarkan konsep tanggung jawab ini korban tidak perlu

membuktikan kesalahan. Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan

kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak

adanya kesalahan atau tidak milihat siapa yang bersalah atau suatu prinsip

pertanggungjawaban yang  memandang  kesalahan sebagai  suatu yang tidak relevan

untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Pengangkut

tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan

kerugian bagi penumpang atau pengirim barang. Prinsip ini dapat dirumuskan dalam
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kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena

peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan.

B. Hubungan Hukum Pengangkutan pada Pengangkutan Udara.

Hubungan antara konsumen dan produsen/pelaku usaha dalam aspek pemenuhan

barang/jasa yang merupakan hubungan perdata.24

Walaupun undang-undang perlindungan konsumen, disebut sebagai undang-undang

perlindungan konsumen, tetapi pada kenyataannya undang-undang ini lebih banyak

mengatur tentang pelaku usaha sekitar 75 % (tujuh puluh lima persen) undang-

undang perlindungan konsumen di Indonesia mengatur tentang pelaku usaha, hanya

sekitar 25% (dua puluh lima persen) saja yang mengatur tentang konsumen.

Walaupun lebih banyak mengatur pelaku usaha, tetapi isi dari undang-undang

perlindungan konsumen ini mengutamakan kepentingan konsumen, karena jika

pelaku usahanya diatur atau diperketat maka kemungkinan konsumen untuk dirugikan

akan semakin kecil, karena pelaku usaha akan takut untuk melakukan kesalahan,

namun pada prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum

yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi

kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam

kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi

yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan

konsumen pengguna jasa transportasi udara terlidungi. Meskipun perjanjian

24 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Visi Media, 2008) Jakarta, hlm. 19
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pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian

umum dari hukum perjanjian KUH Perdata, akan tetapi oleh undang-undang telah

ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum

membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakkan

kewajiban khusus kepada pihaknya pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam

perjanjian.25

Secara teoritis hubungan hukum menghendaki adanya kesetaraan diantara para pihak,

akan tetapi dalam prakteknya hubungan hukum tersebut sering berjalan tidak

seimbang terutama dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen, hal ini

terjadi dalam hubungan hukum antara konsumen atau penumpang tidak mendapatkan

hak-haknya dengan baik.

1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari

peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang

disebut perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing

pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan, perikatan yang berasal dari perjanjian

dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan

perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang

25 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT.Citra Aditya. 1995), hlm. 71.
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berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.26 Sedangkan

menurut Poerwosutjipto mengatakan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal-

balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat

tertentu dengan selamat,sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang

angkutan.27

Untuk itu perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak

menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain

tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.28

2. Perjanjian Pengangkutan Udara

Perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian antara seorang pengangkut

udara dan pihak penumpang atau pihak pengirim udara, dengan imbalan bayaran atau

suatu prestasi lain. Dalam arti luas suatu perjanjian angkutan udara dapat merupakan

sebagian dari suatu perjanjian pemberian jasa dengan pesawat udara.29

Menurut G Kartasapoetra, perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian

antara pengangkut dengan pihak penumpang atau pihak pengirim barang untuk

mengangkut penumpang atau barang dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran

atau prestasi lain.

26 Suharnoko, Hukum Perjanjian,Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 117.
27 HMN Poerwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum  Pengangkutan.
Djambatan. Jakarta.1991. hlm.3.
28 R.Subekti. Aneka Perjanjian.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 1995. hlm 69.
29 Ningrum, Lestari. Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya
Bakti. 2004
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Berdasarkan rumusan perjanjian pengangkutan udara di atas maka  dalam suatu

perjanjian pengangkutan udara harus terdapat beberapa unsur diantaranya adanya

para pihak atau subjek hukum, adanya alat atau sarana pengangkut, adanya prestasi

yang harus dilaksanakan oleh pengangkut, kemudian adanya kewajiban membayar

ongkos atau biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan tiket

penumpang dan dokumen muatan, sebab tiket dalam pengangkutan udara merupakan

unsur perjanjian dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Pihak-Pihak dalam Pengangkutan Udara

a. Pengangkut

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan

angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga

berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha

angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.

b. Penumpang

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri kepada pihak pengangkut.30

Penumpang adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Penumpang

mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai subjek karena ia adalah pihak dalam

perjanjian, sebagai objek karena ia adalah muatan yang diangkut.

30 Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan
Udara, USU Press, Medan, 2006, Hlm 20.
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

tidak terdapat pengertian penumpang namun menurut Undang-Undang No 22 tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 ayat 25, penumpang

adalah orang yang berada di dalam kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

1. Bandara

Menurut undang-undang no.1 tahun 2009 bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa bandara

adalah kawasan di daratan dan atau diperairan dengan batas batas tertentu yang

digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun

penumpang, bongkar muat barang dan tempat pemindahan intra dan antar moda

transportasi yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta

fasilitas pokok dan fasilitas penunjung lainnya.

Bandara menurut Horonjeff, R sering juga disebut dengan istilah airport, merupakan

sebuah fasilitas dimana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat

lepas landas dan mendarat. Suatu bandara minimal memiliki sebuah landasan pacu

atau helipad (untuk pendaratan helikopter), sedangkan untuk bandara besar biasanya

dilengkapi berbagai fasilitas lain baik untuk operator layanan penerbangan maupun

bagi penggunanya seperti bangunan terminal dan hanggar.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan Udara.

Subjek hukum merupakan orang atau badan yang dikenakan hak dan kewajiban.

Seperti yang telah diketahui subjek hukum pengangkutan adalah pihak yang secara
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langsung terikat dalam perjanjian dan pihak yang tidak secara langsung terikat di

dalam perjanjian.

a. Hak dan kewajiban pengangkut

1) Hak pengangkut

Secara umum hak  pengangkut adalah menerima pembayaran ongkos angkutan dari

penumpang atau pengirim barang atas jasa angkutan yang telah diberikan, dan juga

hak untuk menolak pelaksanaan atau mengangkut penumpang yang tidak jelas

identitasnya. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam tiket pesawat yang  menyatakan

bahwa hak pengangkut untuk menyerahkan penyelenggaraan atau pelaksanaan

perjanjian angkutan kepada perusahaan penerbangan lain, serta mengubah tempat-

tempat pemberhentian yang telah disetujui.

Dalam ordonansi pengangkutan udara 1939 juga ditentukan hak-hak pengangkut,

yaitu sebagai berikut:

a) Pada Pasal  7  ayat (1), setiap pengangkut barang berhak untuk meminta kepada

pengirim untuk membuat dan memberikan surat yang dinamakan "surat muatan

udara". Setiap  pengirim berhak untuk meminta kepada pengangkut agar

menerima surat tersebut.

b) Pasal 9, bila ada beberapa barang, pengangkut berhak meminta kepada pengirim

untuk membuat beberapa surat muatan udara.

c) Pasal 17 ayat (1), bila penerima tidak datang, bila ia menolak untuk menerima

barangbarang atau untuk membayar apa yang harus dibayamya, atau bila barang-

barang tersebut disita, pengangkut wajib menyimpan barang-barang itu di tempat
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yang cocok atas beban dan kerugian yang berhak. Pada ayat (2) pengangkut wajib

memberitahukan kepada pengirim, dan dalam hal ada penyitaan, juga kepada

penerima, secepat-cepatnya dengan telegram atau telepon, atas beban yang berhak

tentang penyimpanan itu dan sebabsebabnya.

2) Kewajiban pengangkut

Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 diatur

kewajiban badan usaha angkutan udara niaga untuk mengangkut penumpang.

menurut pasal tersebut badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang

dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian angkutan, disamping itu

badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap

setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian angkutan udara yang

disepakati, dan yang paling utama pengangkut berkewajiban untuk bertanggung

jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang atau

rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang

apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.31

Secara umum kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang

atau penumpang beserta bagasinya dan menjaganya dengan sebaik-baiknya hingga

sampai di tempat tujuan namun di tegaskan dalam OPU 1939 kewajiban pengangkut

pada transportasi udara, yaitu;

31 Lestari Ningrum, 2004, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis,Bandung:  Citra
Aditya Bakti,  hlm 151.
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a) Pasal 8 ayat (3), pengangkut harus menandatangani surat muatan udara segera

setelah barang-barang diterimanya.

b) Pasal 16 ayat (2), bila barang sudah tiba di pelabuhan udara tujuan, pengangkut

berkewajiban untuk memberitahu kepada penerima barang, kecuali bila ada

Perjanjian sebaliknya.

c) Pasal 17 ayat (1), bila penerima tidak datang, bila ia menolak untuk menerima

barangbarang atau untuk membayar apa yang harus dibayamya, atau bila barang-

barang tersebut disita, pengangkut wajib menyimpan barang-barang itu di tempat

yang cocok atas beban dan kerugian yang berhak.

d) Pasal 17 ayat (2), pengangkut wajib memberitahukan kepada pengirim, dan dalam

hal ada penyitaan, juga kepada penerima, secepat-cepatnya dengan telegram atau

telepon, atas beban yang berhak tentang penyimpanan itu dan sebab-sebabnya.

b. Hak dan kewajiban penumpang

1) Hak penumpang

Seorang penumpang dalam perjanjian angkutan udara tentunya mempunyai hak untuk

diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau

dimaksudkan dalam perjanjian angkutan udara yang bersangkutan.32 Diluar itu

adapula hak seorang konsumen jika dirugikan yaitu hak ganti rugi, dimana hak ganti

rugi adalah salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh penumpang dalam

menggunakan jasa penerbangan. Sebagai konsumen, penumpang mempunyai hak

32 Hartono Hadisuprapto Dkk, 1987, Pengangkutan Dengan Pesawat Udara (Yogyakarta: UII Press)
hlm.26.
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untuk memperoleh ganti rugi yang secara tegas diatur dalam Pasal huruf 9 UUPK.

hak ganti rugi ini akan menjelma jika konsumen mengalami kerugian.

Dengan demikian jika penumpang pengangkutan udara dirugikan oleh maskapai

penerbangan, maka ia dapat menuntut haknya untuk memperoleh ganti rugi. Mandat

yang diamanatkan oleh undang-undang kepada para penyelenggara negara adalah

melindungi hak-hak masyarakat, antara lain hak untuk memperoleh kemudahan

mengakses transportasi serta hak untuk dijamin keselamatannya selama

menggunakan jasa transportasi termasuk hak untuk mendapat ganti rugi.

2) Kewajiban penumpang

Kewajiban penumpang adalah membayar upah atau ongkos kirim kepada pengangkut

sedangkan haknya diangkut dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat.

Manfaat terjadinya pengangkutan ini yaitu meningkatkan nilai dan daya guna dari

orang atau barang yang diangkut. Juga tunduk kepada peraturan-peraturan

pengangkut udara mengenai syarat-syarat umum  perjanjian angkutan muatan udara

yang disetujuinya dan memberitahukan kepada pengangkut udara tentang barang-

barang berbahaya atau barangbarang terlarang yang dibawa naik sebagai bagasi

tercatat  atau sebagai bagasi tangan, termasuk pula barang-barang terlarang yang ada

pada dirinya.

c. Hak dan kewajiban penyelenggara bandara

1) Hak Penyelenggara Bandara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
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a) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar

udara di daerah lingkungan kerja bandar udara (Pasal 203).

b) Mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau

memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan

(Pasal 208).

c) Mendapatkan sertifikat bandar udara atau register bandar udara dalam hal bandar

udara telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan (Pasal 215).

d) Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan (Pasal 233).

e) Melaksanakan pelayanan jasa terkait bandar udara (Pasal 237).

f) Menetapkan besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara yang

diusahakan secara komersial (Pasal 244 ayat (2)).

Berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan

a) Memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan berkaitan dengan lalu lintas

pesawat udara, penumpang, kargo, dan pos (Pasal 16).

b) Melaksanakan pembangunan bandar udara umum (Pasal 21).

c) Melaksanakan pengoperasian bandar udara umum (Pasal 23).

d) Melakukan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandara umum (Pasal 24).

e) Melaksanakan kegiatan penunjang bandar udara (Pasal 28).

f) Badan Usaha Bandar Udara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Indonesia lainnya

dalam penyelenggaraan bandar udara (Pasal 30).

g) Menetapkan besaran tarif jasa kebandarudaraan (Pasal 34).
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h) Melakukan pengelolaan bandara khusus (Pasal 35).

i) Mengajukan permohonan izin pembangunan dan izin operasi bandara khusus

(Pasal 40).

j) Melimpahkan penyelenggaraan bandar udara umum kepada Pemerintah Provinsi

atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal bandar udara umum tersebut

diselenggarakan oleh pemerintah (unit pelaksana teknis/satuan kerja) (Pasal54).

Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup Bandar Udara

a) Mengajukan penetapan lokasi bandar udara (Pasal 6).

b) Memohon izin mendirikan bangunan bandar udara (Pasal 20).

c) Melaksanakan pembangunan bandar udara (Pasal 23).

d) Bekerjasama dengan badan hukum Indonesia untuk pembangunan dan/atau

pengembangan bandar udara (Pasal 30).

Berdasarkan Kepmenhub Nomor 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar

Udara Umum

a) Mengusulkan penetapan rencana induk bandar udara (Pasal  5).

b) Menyampaikan usulan penetapan daerah lingkungan kerja bandar udara (Pasal 8).

c) Mengusulkan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara

(Pasal 12).

d) Mengusulkan penetapan kawasan kebsingan di sekitar bandar udara (Pasal 15).

e) Mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan pelaksanaan

pembangunan (Pasal 16).
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f) Melaksanakan pembangunan bandar udara (Pasal 18).

g) Mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan pelaksanaan

pengoperasian bandar udara (Pasal 19).

h) Melaksanakan pengoperasian bandar udara (Pasal 20).

i) Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan pada daerah lingkungan kerja

bandar udara (Pasal 31).

j) Memberikan pertimbangan saran teknis atas izin mendirikan bangunan (IMB)

untuk bangunan-bangunan yang bukan fasilitas pokok bandar udara dan berada di

atas tanah yang terletak di dalam lingkungan kerja bandar udara (Pasal 33).

k) Melaksanakan usaha kegiatan penunjang bandar udara (Pasal 35).

2) Kewajiban Penyelenggara Bandara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

a) Memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara.

b) Menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan

fasilitas bandar udara.

c) Menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan

pengoperasian fasilitas bandar udara.

d) Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan

mengoperasikan fasilitas bandar udara.

e) Menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan

fasilitas bandar udara.
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f) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara sesuai dengan standar

pelayanan yang ditetapkan oleh menteri.

g) Menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas

operasional.

h) Menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan

di bandar udara.

i) Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban bandar udara.

j) Memelihara kelestarian lingkungan.

k) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

l) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas

bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar

udara, serta kompetensi personel bandar udara.

m) Memberikan laporan secara berkala kepada menteri dan otoritas bandar udara.

Berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, pelayanan jasa

kebandarudaraan di bandar udara umum dilakukan untuk kepentingan pelayanan

umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan

ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos dan dalam

penyelenggaraan bandar udara mempunyai kewajiban atas:

Pasal 25

a) Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan

pendaratan, lepas landas, manuver, parker dan penyimpanan pesawat udara.
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b) Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan penumpang, kargo dan pos.

c) Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, listrik, air dan

instalasi limbah buangan.

d) Jasa kegiatan penunjang bandar udara.

e) Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau

bangunan yang berhubungan dengan kelancaran  angkutan udara.

f) Penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan

kebandarudaraan.

g) Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan.

Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup Bandar Udara

Pasal 23

a) Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan

penerbangan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan

pembangunan bandar udara yang bersangkutan.

c) Melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara sesuai dengan rencana

induk bandar udara.

d) Melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara secara nyata paling lambat

1 (satu) tahun sejak izin mendirikan bangunan bandar udara ditetapkan.
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e) Melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara sesuai dengan jadwal dan

tahapan pembangunan/pengembangan dalam rencana induk bandar udara.

f) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara secara berkala

setiap 6 (enam) bulan kepada menteri,  gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya.

g) Melaporkan  hasil pembangunan bandar udara kepada menteri setelah selesainya

pembangunan bandar udara.

Berdasarkan KEPMENHUB Nomor 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar

Udara Umum

Pasal 32

Penyelengara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam memberikan pelayanan jasa

kebandarudaraan diwajibkan :

a) Menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kebandarudaraan dan pengamanan

di daerah lingkungan kerja bandar udara dalam rangka menjamin kelancaran

operasioanal bandar udara berdasarkan pedoman yang di tetapkan oleh menteri.

b) Memelihara kelancaraan, keamanan dan ketertiban pelayanan pesawat udara,

penumpang, kargo dan pos di bandar udara serta kegiatan pihak lain sesuai

dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan

c) Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di dalam daerah

tertentu yang di tetapkan oleh penyelenggara bandar udara.
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C. Perlindungan Hukum Konsumen dalam jasa Pengangkutan Udara.

Perlindungan hukum konsumen dalam jasa pengangkutan udaraketika kita berbicara

tentang perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya atau cara melindungi diri

atau pihak lain dengan suatu hukum atau aturan.

Ada beberapa cara  perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut33:

a. Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk:

1) Memberikan hak dan kewajiban;

2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.

b. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui:

1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif)

terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.

2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) setiap

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara

mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, recovery),

dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

1. Tinjauan Perlindungan Konsumen pada umumnya.

Setiap orang atau individu pada dasarnya merupakan konsumen atas barang dan/atau

jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, oleh karena itu jumlah

33 Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,(Bandar
Lampung:Penerbit Universitas Lampung) hlm 31.
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konsumen sangat banyak dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Menyadari akan

hal itu sudah sewajarnya dan wajib hukumnya apabila konsumen tersebut diberikan

perlindungan terhadap perilaku-perilaku dari pihak-pihak tertentu yang akan

merugikan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan

bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas

meliputi dari tahapan untuk mendapat barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-

akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut34. Cakupan perlindungan konsumen

itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

a) Perlindungan terhadap barang

b) Perlindungan terhadap syarat-syarat.

Perlindungan Konsumen merupakan faktor penting yang hendak dicapai. Berdasarkan

Pasal 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tersebut, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dari sisi kepentingan

konsumen sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 undang-undang tersebut tujuan

34Zulham. S., Hukum Perlindungan Konsumen, (PT. Kencana, 2013) Jakarta, hlm. 26
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dibuatnya undang-undang tersebut untuk menciptakan suatu ketentuan hukum, antara

lain :35

a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri;

b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanya dari

ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

c) meningkatkan pemberdayaan konsumen untuk memilih, menentukan,

menentukan , menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung usur kepastian

hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi.

Upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak-pihak baik

konsumen atau pelaku usaha dirasakan sangat penting sehingga hak dan kewajiban

pihak-pihak dapat dilindungi dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen mentaati

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen.perlindungan konsumen ditujukan kepada konsumen dan pelaku usaha

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

a. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Secara umum semangat perlindungan konsumen di Indonesia adalah untuk

mendukung pembangunan Indonesia terutama dari segi ekonomi yang seimbang dan

35A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (PT. Sinar Grafika,2011 )Jakarta, hlm.123
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adil, untuk mencapai semangat tersebut perlindungan konsumen dilaksanakan

berdasarkan asas-asas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 UUPK, yaitu:

1) Asas manfaat, dimaksudkan agar penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memeberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku

usaha secara keseluruhan;

2) Asas keadilan, maksudnya adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan

pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara

adil;

3) Asas keseimbangan berguna untuk memberikan keseimbagan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual;

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, untuk memberikan jaminan atas

keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan

pemanfaatn barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5) Asas kepastian hukum, bertujuan agar pelaku usaha dan konsumen mentaati

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelengaraan perlindungan

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3 UUPK juga menyatakan bahwa perlindungan konsumen memiliki tujuan,

diantaranya:

1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri;
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2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari

akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha;

6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen.

Kata “kerugian” berasal dari kata “rugi” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

berarti: Menanggung atau menderita, tidak mendapatkan keuntungan atau laba; tidak

mendapatkan sesuatu faedah (manfaat).

Dalam Undang-Undang  Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang

terdapat dalam bab VI tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu pada pasal 19 ayat

(2), dinyatakan bahwa :

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-
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undangan yang berlaku, dan disisni ganti kerugian merupakan suatu tujuan yang

dapat dicapai dalam suatu upaya perlindungan konsumen, dalam memenuhi hak-hak

yang tidak dipenuhi, yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha untuk

memenuhinya.

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima

pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan;

1) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad

tidak baik.

2) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum

sengketa konsumen.

3) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

4) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah :

1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan.

3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.
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4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang

dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Perlindungan Konsumen pada Transportasi Udara

Konsumen sebagai orang yang menggunakan layanan jasa penerbangan itu disebut

sebagai penumpang. Pelaku usaha yang menjalankan jasa penerbangan disebut

sebagai pengangkut. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh

hukum.36 Penumpang sebagai konsumen mempunyai hak dan kewajiban serta

pengangkut selaku pelaku usaha dalam penerbangan juga punya hak dan kewajiban

yang harus dijalankan. Antara penumpang dan pengangkut terjadi hubungan karena

ketika penumpang menggunakan jasa penerbangan ia akan membuat perjanjian

pengangkutan udara dengan pengangkut dalam bentuk tiket pesawat.

36 Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit, hlm.1
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Konsumen menurut UUPK Pasal 1 (angka 2) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan

dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

mahluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.

Sebagai konsumen pengguna jasa penerbangan yang membeli tiket pesawat terbang

dalam jasa pengangkutan udara, atas tiket pesawat terbang yang telah dibeli oleh

konsumen ini haruslah diberikan perlindungan, dengan adanya perlindungan yang

diberikan diharapkan bahwa tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran atas aturan yang

diberlakukan bagi pengguna tiket pesawat terbang, jadi ketika penumpang sudah

membeli tiket pesawat untuk menggunakan jasa penerbangan, maka sejak saat itu

penumpang sudah terikat akan ketentuan dan peraturan yang ada pada tiket pesawat

dan mendapatkan perlindungan dalam pemanfaatan jasa penerbangan. Karena tiket

pesawat merupakan alat bukti adanya perjanjian yang terjadi. Tiket pesawat

merupakan bentuk perjanjian pengangkutan udara yang terjadi diantara penumpang

dengan pengangkut. Karena itu sangat penting bagi penumpang untuk terlebih dahulu

mengerti tentang hak-haknya, sehingga ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran

terhadap hak, penumpang bisa menuntut agar hak-haknya dipenuhi.

Terlanggarnya hak konsumen salah satunya disebabkan karena posisi pengangkut

yang lebih menguntungkan. Berdasarkan teori mengenai kesepakatan kehendak dan

dasar mengikatnya, yaitu teori penawaran dan penerimaan, prinsip suatu kesepakatan
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kehendak baru terjadi setelah adanya penawaraan (offer) dari salah satu pihak dan

diikuti dengan penerimaan (acceptance) oleh pihak lain.37

Kehendak yang dimaksud disini adalah keinginan antara pembeli dan penjual itu telah

tercapai apabila kedua belah pihak sama-sama menyepakati kehendak satu sama lain.

Keuntungan dari posisi pelaku usaha angkutan udara adalah mereka mendapatkan

keuntungan untuk membuat penawaran yang tidak bisa ditawar oleh penumpang

selaku konsumen ketika menerima penawaran itu. Salah satunya adalah dengan

adanya unsur pengalihan tanggung jawab kepada penumpang.

Setelah terjadinya kesepakatan kehendak, pembeli seharusnya mendapatkan

informasi yang benar-benar jelas dan dimengerti tentang produk barang atau jasa

yang telah dibeli. Informasi yang paling penting bagi konsumen itu adalah informasi

yang berasal dari pelaku usaha atas barang atau jasa yang dijualnya.38 Dan diluar itu

semua Perlindungan terhadap para penumpangpun masih jauh dari memadai.

Keterlambatan kedatangan penumpang, pastilah diganjar dengan ditinggalkannya

penumpang tersebut dan juga dipotongnya sekian persen uang tiket apabila hendak

digunakan kembali, bahkan tidak jarang tiket tersebut dianggap hangus. Sebaliknya

apabila pihak Maskapai penerbangan yang menyebabkan keterlambatan penerbangan

terjadi, hampir dapat dipastikan para penumpang tidak akan memperoleh kompensasi

apapun. Masyarakat harus bisa melindungi diri juga dari tindakan pengangkut yang

membuat kerugian bagi konsumen, konsumen dalam hal ini harus membuat dirinya

37http://books.google.co.id, Sukarni, Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku
Usaha, (diakses pada 1oktober 21.30 wib)
38 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Diadit Media, 2007), hlm75.
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cerdas dan lebih selektif untuk memilih pengangkut udara yang dapat memberikan

pelayanan yang bagus.

Moda transportasi udara memiliki peranan yang penting dan strategis baik dalam

perspektif kegiatan bisnis maupun dalam perspektif wawasan nusantara yaitu sebagai

sarana penghubung antar daerah. Transportasi udara selain sebagai sarana migrasi

atau perpindahan baik manusia maupun barang-barang, juga sebagai sarana

penunjang mobilitas para pelaku bisnis dan perdagangan baik dari di tingkat lokal

maupun bisnis internasional.



54

3. Kerangka Pikir

Peraturan
Hukum

1. Ordonasi Pengangkutan Udara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

4. Peraturan Menteri Perhubungan KM Nomor 25 tahun 2008

tentang  Penyelenggaraan Angkutan Udara..

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011

Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 49 Tahun 2012

Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi

Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam negeri.

Maskapai Penerbangan Penumpang

HambatanLancar

Upaya Hukum

Tanggung Jawab
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Penjelasan

Seluruh peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan udara serta

penyelenggarangan pengangkutan udara menjadi dasar dan pedoman dalam

pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik itu penumpang maupun

perusahaan maskapai penerbangan sebagai pengangkut dalam proses pengangkutan

udara. Hubungan hukum antara maskapai penerbangan dengan penumpang dalam

proses pengangkutan udara terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu pengangkutan

berjalan dengan lancar dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak tanpa ada

pihak yang merasa dirugikan, dan pengangkutan udara dalam penyelenggaraannya

terdapat hambatan yang memungkinkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Ketika

dalam  hal pengangkutan udara terjadi suatu hambatan harus ada upaya hukum yang

dapat dilakukan untuk memenuhi hak-hak pihak yang dirugikan tentunya dengan

berpedoman pada peraturan hukum yang ada yaitu peraturan peruundang-undang

yang mengaturnya dan juga tiket sebagai aspek perjanjian antara penumpang dan

pihak maskapai selaku pengangkut dalam pengangkutan udara, sehingga nantinya

akan melahirkan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan dalam pemenuhan

hak-hak penumpang, dalam terjadinya suatu keterlambatan penerbangan (delay).


