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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan peradaban manusia khususnya dalam bidang 

transportasi telah mengalami kemajuan yang amat pesat.  Kemajuan tersebut 

memberikan dampak positif bagi pengguna transportasi untuk melakukan 

perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Salah satu transportasi yang 

mengalami perkembangan yang pesat ialah angkutan udara. Angkutan udara 

sebagai salah satu moda transportasi massal selalu bergerak secara dinamis 

dan mampu beradaptasi dengan kemajuan peradaban. Selain itu angkutan 

udara merupakan pilihan alternatif yang paling efektif karena mempunyai 

karakterisitik mencapai tujuan dalam waktu cepat, efisien dan ekonomis bagi 

pengangkutan antar daerah maupun antar negara. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang di 

dunia, sangat perlu membangun stabilitas demi terciptanya kesejahteraan 

rakyat. Salah satu sektor yang paling penting untuk membangun stabilitas 

tersebut ialah sektor transportasi. Transportasi di Indonesia khususnya 

angkutan udara telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya perusahaan maskapai penerbangan baik 

maskapai penerbangan yang dikelola oleh pihak swasta maupun pihak Negara 
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dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang disebut Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 

Semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan industri 

penerbangan di Indonesia, semakin pesat pula peningkatan jumlah pengguna 

jasa angkutan udara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam tahun 2016 

jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan udara meningkat  

mencapai 95,2 juta orang penumpang
1
. Alasan pengguna angkutan udara 

meningkat karena waktu tempuh yang relatif singkat, harga yang dapat 

dijangkau oleh masyarakat, serta memudahkan dalam kepentingan bisnis, 

pariwisata, dan kepentingan lain. Di satu sisi, peningkatan jumlah perusahaan 

maskapai penerbangan juga mempunyai keuntungan tersendiri bagi 

masyarakat, sebab dengan banyaknya pilihan maskapai penerbangan, maka 

para maskapai penerbangan tersebut berlomba-lomba memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada pengguna jasanya. Bahkan ada beberapa maskapai 

penerbangan di Indonesia menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah demi 

menjadi maskapai penerbangan yang terbaik di mata masyarakat. 

Peningkatan jumlah maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa 

angkutan udara saat ini membuat persaingan bisnis menjadi sangat ketat. 

Adanya persaingan bisnis yang ketat, mengharuskan maskapai penerbangan 

melakukan berbadai cara untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya. 

Salah satu strategi bisnis yang digunakan adalah perlombaan harga yang 

                                                           
1
“Jumlah Penumpang Penerbangan di Bandara Utama Indonesia, 2016”, https://www.bps.go.id, 

diakses 1 Juni 2017 
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lebih murah dibandingkan moda transportasi lain. Namun, disisi lain 

perlombaan memasang harga murah yang ditawarkan perusahaan maskapai 

penerbangan sering kali tidak diimbangi dengan standar penerbangan yang 

layak seperti penurunan kualitas pelayanan, sampai penurunan kualitas 

pemeliharaan armada pesawat yang berakibat pada terancamnya keselamatan 

penerbangan. Pada dasarnya, ada dua pihak yang terlibat dalam kegiatan 

penerbangan, yaitu pihak penyedia jasa pengangkutan dalam hal ini adalah 

maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa yang disebut penumpang. 

Pihak maskapai dan penumpang kemudian terikat dalam suatu perikatan yang 

pada hakekatnya adalah kesanggupan pihak maskapai untuk membawa orang 

atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat. 

Perikatan sendiri didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara 

dua orangatau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 

sesuatu haldari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu
2
. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatanakan 

melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus 

dipenuhioleh masing-masing pihak.
3
 Hal tersebut berlaku juga dalam dunia 

penerbangan. Sebagaimana layaknya seperti perikatan pada umumnya, antara 

pihak maskapai penerbangan dengan pihak penumpang memiliki hubungan 

hukum yang bersifat keperdataan. Bersifat keperdataan berarti memiliki 

                                                           
2
Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Alumni, 1986) hal 9 

3
 Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja. Seri Hukum Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta:     PT Raja 

Grafindo Persada, 2003) hal 23 
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kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang harus dipenuhi. Kewajiban 

utama maskapai penerbangan adalah menyelenggarakan pengangkutan 

penerbangan dari tempat satu ke tempat lain dengan selamat, memberikan 

pelayanan yang baik, memberikan ganti rugi yang diderita penumpang jika 

mengalami kerugian, memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal 

penerbangan dan lain-lain. Sedangkan hak dari pengguna jasa atau 

penumpang adalah mendapatkan pelayanan yang baik, informasi yang benar 

dan jelas, kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penyelenggaraan 

penerbangan. Tidak hanya hubungan antar maskapai dengan penumpang saja 

yang harus diperhatikan, hubungan maskapai penerbangan dengan pihak 

pemerintah juga harus selaras. Dengan kata lain, hubungan antara para pihak, 

baik maskapai penerbangan, BUMN, maupun penumpang sendirimerupakan 

lebih dari sekedar perjanjian saja, melainkan sudah menjadi undang-undang 

yang harus ditaati oleh para pihak. Dalam perikatan yanglahir dari undang-

undang, akibat hukum yang timbul ditentukan oleh undang-undang yang 

mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak. 

Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat suatu 

perbuatan mengandung arti bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah 

laku subjek hukum, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa 

perikatan terhadap orang atau badan hukum tersebut. Tingkah laku subjek 

hukum tersebut mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum atau 
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mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang. 

Hal ini juga disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1352
4
 yaitu  

”Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-

undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan 

orang.” 

Pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena undang-undang ini dapat 

digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHPerdata.  

 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan 

bahwa
5
: 

“Tiap perbuatan yang  melanggar hukum dan membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” 

Yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum tersebut adalah 

jika adanya pelanggaran terhadap hak subjektif dan juga tindakan tersebut 

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dalam perluasan 

pengertian, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku mencakup 

kesusilaan, kepantasan dan juga bertentangan dengan hak orang lain.  Moegni 

Djojodihardjo menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan 

melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut
6
: 

                                                           
4
Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

5
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

6
Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1972), hal 22. 
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1. Adanya suatu pelanggaran hukum 

2. Adanya kesalahan 

3. Terjadinya kerugian 

4. Adanya hubungan kausalitas 

Sedangkan Rosa Agustina mencermati unsur perbuatan melawan hukum 

diperlukan 4 syarat yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 

bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan 

kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati -

hatian.
7
Adapun Munir Fuady memaparkan unsur-unsur perbuatan melawan 

hukum
8
 sebagai berikut  : 

1.  Adanya suatu perbuatan 

2.  Perbuatan tersebut melawan hukum adalah perbuatan yang: 

a. melanggar undang-undang yang berlaku 

b.  melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum 

c. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku 

d. bertentangan dengan kesusilaan, atau 

                                                           
7
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2003), hal 4 
8
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,(Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 2010), hal 10-14 
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e.  bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat 

untuk memperhatikan kepentingan orang lain 

3. Adanya kesalahan dari pelaku 

4. Adanya kerugian yang diderita dari korban 

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

dengan kerugian yang dialami korban 

Semua pemaparan unsur-unsur diatas memiliki hubungan satu sama lain yaitu 

suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila kelima 

unsur yang telah dipaparkan secara bersamaan telah terpenuhi. Apabila ada 

satu saja dari kelima unsur tersebut tidak terpenuhi, maka secara otomatis 

bukanlah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. 

 Di Indonesia, terdapat beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan 

perkembangan bentuk perbuatan melawan hukum dalam bidang penerbangan. 

Yang pertama adalah kasus yang terjadi antara Lion Air sebagai Tergugat 

dengan seorang penumpang yang bernama David Tobing pada tahun 2007. 

Kasus ini bermula ketika David Tobing sebagai Penggugat memesan tiket 

penerbangan dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Wings 

Air, yang merupakan anak perusahaan dari Lion Air. Namun, keberangkatan 

yang semula dijadwalkan pada pukul 08.35, mundur 90 menit dikarenakan 

keterlambatan pesawat yang belum berangkat dari Yogyakarta. Menanggapi 

hal tersebut, Penggugat menanyakan kepada pegawai Tergugat perihal 

kejelasan keberangkatan pesawat. Namun, pihak Tergugat tidak memberikan 
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respons atau jawaban yang baik. Karena tidak adanya itikad baik maupun 

kejelasan dari Tergugat, Penggugat pun kemudian mengajukan gugatan 

perbuatan melawan hukum atas dasar tidak melaksanakan jadwal 

penerbangan yang telah ditentukan yang mengakibatkan penumpang menjadi 

terlantar. 

 Contoh kasus perbuatan melawan hukum lain adalah pada tahun 2013 

telah terjadi kasus dugaan perbuatan melawan hukum antara PT 

Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang berstatus Penggugat dengan 

PT Merpati Nusantara Airlines sebagai Tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat melalui putusan No.88/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST menyatakan bahwa 

Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal kesalahan 

yang dibuat Tergugat telah menimbulkan kerugian imateriil dan materiil 

terhadap Penggugat. Kerugian imateriilnya adalah nama baik Penggugat 

menjadi tercemar, sedangkan kerugian materiilnya adalah kehilangan 

keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaan operasional dan biaya 

pengurusan perkara. Adapun bentuk kesalahan yang dibuat Tergugat yaitu 

tidak mengembalikan dana Penggugat berdasarkan kesepakatan Tergugat dan 

Penggugat melalui perjanjian kerjasama Nomor: E.9/07/III/2011- Nomor: 

005/KSO-PPSU/111/2011. Atas dasar kesalahan tersebut, Penggugat 

kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini 

mengacu kepada Tergugat tidak mengembalikan sisa dana milik Penggugat 

dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat.  
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Melihat kasus-kasus perbuatan melawan hukum diatas 

memperlihatkan lemahnya kesadaran para pihak akan tanggung jawabnya. 

Secara teoritis hubungan hukum para pihak dalam dunia penerbangan 

menghendaki adanya kesetaraan kedudukan antar pihak, karena pada 

dasarnya hubungan tersebut bersifat saling ketergantungan. Hanya saja dalam 

praktiknya, hubungan hukum tersebut sering tidak berjalan secara seimbang. 

Banyak pihak dalam dunia penerbangan sering kali mengabaikan tanggung 

jawabnya, sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak subyektif dari salah 

satu pihak. Menurut Sri Redjeki Hartono, untuk menyelaraskan kepentingan-

kepentingan yang saling berhadapan, dan untuk menciptakan harmonisasi 

yang ideal, maka negara mempunyai kewenangan untuk membuat aturan, 

serta memberikan sanksi apabila sudah terjadi sengketa dengan cara 

menegakan hukum yang berlaku di pengadilan
9
. 

Oleh karena itu, dalam skripsi ini, Penulis akan mencoba mengamati 

dan menganalisis perkembangan bentuk perbuatan melawan hukum dalam 

bidang penerbangan. Untuk lebih memahami penerapan putusan Majelis 

Hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum tersebut, Penulis juga 

menganalisa beberapa putusanyang gugatannya berasal dari perbuatan 

melawan hukum terutama di bidang penerbangan, dengan judul skripsi: 

TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

DALAM BIDANG PENERBANGAN DI INDONESIA 

1.2 Rumusan Masalah 

                                                           
9
Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang: Bayu Media, 2007), hal 132 
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 Dalam penulisan skripsi ini, adapun rumusan masalah yang ingin 

diangkat penulis adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana perkembangan bentuk perbuatan melawan hukum yang 

terjadi dalam bidang penerbangan di Indonesia? 

2.  Bagaimana penerapan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara 

perbuatan melawan hukum No.88?PDT.G/PN.JKT.PST? 

1.3 Tujuan Penelitan 

Tujuan daripada penulisan skripsi ini yang sudah diuraikan dalam 

latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan bentuk perbuatan 

melawan hukum yang terjadi dalam bidang penerbangan di Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum Majelis Hakim 

dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum 

No.88?PDT.G/PN.JKT.PST 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Keilmuan 

Hasil penelitian secara keilmuan diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan, bahan studi dan dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis mengenai 
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konsep serta perkembangan bentuk perbuatan melawan hukum dalam bidang 

penerbangan di Indonesia. 

2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian secara praktis diharapkan menjadi pedoman serta masukan 

bagi para praktisi hukum, maupun para pihak yang dirugikan akibat 

perbuatan melawan hukum dalam bidang penerbangan. 

1.5 Sistematika Laporan 

Laporan penelitian iniakan diuraikan dalam lima bab yang masing-

masing terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

analisis, dan penutup serta kesimpulan. 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Bab 1 merupakan latar belakang penulis melakukan 

penelitian dengan mengenalkan isu hukum yang 

tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 penulis membagi menjadi dua sub-bab 

dalam menjabarkan konsep yaitu landasan teori dan 

landasan konseptual. Landasan teori adalah teori yang 
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relevan yang digunakan untuk menjelaskan isu hukum 

yang diteliti. Dalam penelitian kali ini, landasan teori 

yang akan dibahas adalah tinjauan umum penerbangan 

yang terdiri dari prinsip umum penerbangan, asas-asas 

dalam penerbangan, klasifikasi angkutan udara dan 

tanggung jawab di bidang penerbangan,perbuatan 

melawan hukum mencakup prinsip umum, unsur-unsur, 

dan tanggung jawab. Selanjutnya pada landasan 

konseptual diuraikan penjelasan mengenai konsep-

konsep yang penulis gunakan terkait hukum 

penerbangan, perbuatan melawan hukum sehingga 

menjadi relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Penulis. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Bab III mengenai metode penelitian akan dijabarkan 

mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sifat 

analisis, dan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dalam bab ini pula diuraikan hambatan-

hambatan yang dialami penulis dan solusinya. 

BAB IV :ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

Bab IV akan membahas pokok permasalahan yang 

menjadi penelitian dengan berlandaskan peraturan 
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perundang-undangan, teori, konsep, serta asas-asas 

hukum. Kemudian penulis akan menguraikan secara 

terperinci atas pokok permasalahan yang dalam hal ini 

mengenai perkembangan bentuk serta pertimbangan 

Majelis Hakim dalam perkara perbuatan melawan 

hukum di bidang penerbangan. 

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan penelitian 

secara keseluruhan dari Bab I sampai Bab IV. 

Kesimpulan ini merupakan hasil dari keseluruhan 

rangkaian penelitian yang bertujuan sebagai panduan 

atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. 

Selain itu, penulis juga memberikan saran terhadap 

penelitian ini agar kedepannya dapat menjadi evaluasi 

dari sistem hukum secara normatif. 

   

 

 

 

 

 

 




