
 

1 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Menurut Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang 

Ketenagakerjan Tahun 2003. Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah 

perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.1 

Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut: 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu 

pekerja, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada 

pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”. 

Selain pengertian normatif seperti tersebut di atas, Imam Soepomo 

berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 

kesatu (pekerja), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah 

dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk 

memperkerjakan buruh dengan membayar upah.2 

                                                             

1 F.X. Djumialdji, S.H., M.Hum, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 

halaman 7 

2 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983, hal 53 
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Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-

Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja 

merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, 

dan perintah. Jika ditinjau berdasarkan pengertian diatas antara perjanjian 

kerja dengan hubungan kerja memiliki kaitan yang saling berhubungan, 

hal ini akan mengakibatkan adanya hubungan kerja yang terjadi antara 

pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh.3 Pengertian tersebut 

memiliki arti bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan adanya perjanjian kerja yang mempunyai 

unsur pekerja, upah, dan perintah. Pengertian tersebut jelaslah bahwa 

hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh yang memuat unsur pekerja, upah, dan perintah. 

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja ( Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan ) 

a. Pasal 77-85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur tentang waktu kerja, waktu istirahat, dan 

waktu cuti sebagai hak dan kewajiban pekerja atau buruh yang dibagi 

menjadi 2 kategori, sebagai berikut: 

1. Tujuh (7) jam kerja dalam satu (1) hari atau 40 jam kerja dalam 

satu (1) minggu untuk enam (6) hari kerja dalam 1 minggu; atau 

                                                             
3 Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undangan No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Edisi Kedua, Ghalia 
Indonesia, Bogor, hal 88. 
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2. Delapan (8) jam kerja dalam satu (1) hari atau 40 jam kerja dalam 

satu (1) minggu untuk lima (5) hari kerja dalam satu (1) minggu. 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi ketentuan 

waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. Namun, waktu 

kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak tiga (3) jam 

dalam sehari dan/atau 14 jam dalam seminggu. Ketentuan waktu 

kerja di atas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan 

tertentu. 

b. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan ,terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kerja, yaitu 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu (PKWTT). 

c. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan 

maupun tulisan. Apabila perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan, 

maka pemberi kerja berkewajiban untuk mengeluarkan surat 

pengangkatan untuk pekerja. Surat pengangkatan tersebut sekurang-

kurangnya berisi informasi tentang: 

1. nama dan alamat pekerja, 

2. tanggal pekerja mulai bekerja,  

3. tipe pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja, 

4. jumlah upah yang menjadi hak pekerja. 
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d. Menurut pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pemberi kerja dan pekerja harus melakukan 

pencegahan terhadap PHK. Namun, apabila usaha tersebut gagal 

untuk dituangkan dalam perjanjian, pemberi kerja hanya dapat 

melakukan PHK setelah mendapatkan keputusan dari Lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). 

Berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, keputusan LPPHI tidak diperlukan apabila: 

1. Pekerja yang dimaksud masih dalam masa percobaan dan telah 

diatur secara tertulis sebelumnya; 

2. Pekerja yang dimaksud membuat permohonan pengunduran diri 

dengan kemauanya sendiri tanpa adanya indikasi adanya tekanan 

atau intimidasi dari pemberi kerja untuk melakukanya atau 

hubungan kerja telah berakhir; 

3. Pekerja yang dimaksud telah mencapai usia pensiun yang diatur 

pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja 

bersama dan peraturan perundangaan; 

4. Pekerja meninggal dunia. 

3. Unsur Perjanjian Kerja 

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan hubungan kerja 

merupakan hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara 

pengusaha dan pekerja/buruh. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.13 
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Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja 

dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, hanya perbedaanya perjanjian 

kerja secara tertulis sebagaimana dalam ayat (2) harus sesuai dengan 

peraturan perundang-udangan yang berlaku. Unsur utama yang 

terkandung berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yakni : 

a. perjanjian; 

b. antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja; 

c. memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 

Selain unsur-unsur diatas, ada pula unsur lain yang harus dipenuhi 

dalam melakukan perjanjian kerja yang menimbulkan terjadinya 

hubungan hukum antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh. 

Berdasarkan pengertian tersebut jelas dimaksud bahwa apabila berbicara 

mengenai hubungan kerja tentu tidak dapat dipisahkan dari perjanjian 

kerja karena syarat adanya hubungan kerja harus ada perjanjian kerja. 

Adapun unsur-unsur dari hubungan kerja adalah : 

a. Adanya unsur pekerjaan atau work 

Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang 

diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan 

sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh 

orang lain. Pada dasarnya sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja 

itu sangat pribadi karena bersangkutan langsung terhadap dengan 

keterampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja 
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meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut akan putus demi 

hukum.4 

b. Adanya unsur perintah atau command 

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh 

pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada 

perintah pegusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan 

lainnya. Pada dasarnya usur perintah memiliki peranan pokok, karena 

tanpa adanya perintah maka tidak adanya perjanjian kerja. Adanya 

unsur perintah ini mengakibatkan kedudukan kedua belah pihak 

menjadi tidak seimbang, apabila kedudukan para pihak tidak 

seimbang maka terdapatlah hubungan bersubordinasi maka disitu pula 

terdapat perjanjian kerja.5 

c. Adanya upah atau pay 

Upah memengang peranan penting dalam hubungan kerja 

(perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama 

seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh 

upah, Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan 

tersebut bukan merupakan hubungan kerja.6 

 

                                                             
4 Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi ke-12, PT. 

Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.63 
5 Sehat Damanik, 2006, Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, DSS Publishing Jakarta, hlm.39 
6 Lalu Husni, Op.Cit., hlm 64. 
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4. Syarat Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, 

seperti diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja 

dibuat atas dasar, yakni : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak 

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut 

kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa 

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus 

setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang akan 

diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki 

pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang 

ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk 

dipekerjakan. Dengan kata lain tidak adanya unsur terjadinya 

penipuan (dwang), paksaan (dwaling), dan kekhilafan (bedrog) 

dalam kesepakatan kedua belah pihak. 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat 

perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap 

membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat 

perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan 

hukum ketenagakerjaan memberi batasan umur minimal 18 Tahun 

bagi seseorang dianggap cakap membuat perjanjian kerja, 
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sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat (26) Undang-

undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 69 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

memberi pengecualian bagi anak yang berumur 13 Tahun sampai 

dengan umur 15 Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan 

sepanjang tidak menggangu perkembangan dan kesehatan fisik, 

mental, dan sosial. Selain itu juga seseorang dikatakan akan cakap 

membuat suatu perjanjian kerja jika seseorang tersebut tidak 

dibawah pengampuan yaitu tidak terganggu jiwanya/sehat 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, artinya bahwa adanya hal 

tertentu yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan 

merupakan objek dari perjanjian kerja antara pemberi 

kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh, yang akibat hukumnya 

melahirkan hak dan kewajiban para pihak. 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pada dasarnya obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yang 

artinya bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika pekerjaan yang diperjanjikan 

merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan 

secara jelas. 
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Keempat syarat kerja tersebut bersifat kumulatif yang artinya 

bahwa harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa 

perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua belah pihak 

dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat 

perjanjian lebih bersifat syarat subyektif karena menyangkut 

mengenai orang yang membuat perjanjian. Syarat sahnya adanya 

pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan 

harus halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut 

obyek perjanjian. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka 

perjanjian itu batal demi hukum artinya bahwa dari semula 

perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika yang tidak 

dipenuhi merupakan syarat subyektif, pihak-pihak yang tidak 

memberikan persetujuan secara tidak bebas, atau orang tua/wali 

atau pengampu bagi yang tidak cakap membuat perjanjian dapat 

meminta pembatalan perjanjian kepada hakim. Dengan demikian, 

perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum 

dibatalkan oleh hakim.7 

  

                                                             
7 Ibid. 
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5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja 

a. Kewajiban Buruh / Pekerja 

Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja 

diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b dan 1603c yang pada 

intinya adalah sebagai berikut:8 

1. Buruh/Pekerja wajib melakukan pekerjaan; 

Melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja 

yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin 

pengusaha dapat diwakilkan. 

2. Buruh/Pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk 

majikan/pengusaha;  

Dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib menaati 

petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib 

ditaati oleh pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan 

perusahaan sehingga menjadi lebih jelas ruang lingkup dari 

petunjuk tersebut. 

3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda;  

Jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan 

perusahaanbaik karena kesengajaan atau kelalaian, maka 

sesuatu dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti 

rugi dan denda. 

 

                                                             
8   Sedjun H. Manulang, Pokok‐pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta, PT Rineka 

Cipta, Cet. II, 1995. 
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b. Kewajiban Pengusaha 

1. Kewajiban membayar upah;  

Dalam hubungan kerja kewajiban utama pengusaha adalah 

membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. 

Ketentuan tentang upah ini juga telah mengalami perubahan 

pengaturan ke arah hukum publik dengan adanya campur tangan 

Pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang 

harus dibayar pengusaha yang dikenal dengan upah minimum, 

maupun pengaturan upah dalam Peraturan Pemerintah No. 8 

Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. 

2. Kewajiban memberikan istrahat/cuti; 

Pihak majikan/ pengusaha diwajibkan untuk memberikan 

istrahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Cuti tahunan 

lamanya 12(dua belas) hari kerja. Selain itu pekerja juga berhak 

atas cuti panjang selama 2 (dua) bulan setelah bekerja terus-

menerus selama 6 (enam) bulan pada suatu perusahaan(Pasal 79 

ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan). 

3. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan; 

Majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi 

pekerja yang bertempat tinggal dirumah majikan (Pasal 1602x 

KUHPerdata). Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, 

kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat 
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tinggal dirumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang 

sakit, kecelakaan, dan kematian telah dijamin melalui 

perlindingan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan sekarang 

telah dirubah menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial) Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

4. Kewajiban memberikan surat keterangan;  

Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1602a 

KUHPerdata yang menentukan bahwa majikan/pengusaha wajib 

memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi 

tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan 

mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan 

kerja (masa kerja). Surat keterangan itu juga diberikan meskipu 

inisiatif PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) datangnya dari 

pihak pekerja. Surat keterangan tersebut sebagai bekal pekerja 

dalam mencari pekerjaan baru, sehingga dia diperlakukan sesuai 

dengan pengalaman pekerjaannya. 

c. Hak Buruh / Pekerja 

1. Menjadi Anggota Serikat Tenaga Kerja 

Dalam regulasi disebutkan bahwa setiap karyawan berhak 

menjadi anggota  atau membentuk serikat tenaga kerja. Setiap 
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karyawan diperbolehkan untuk mengembangkan potensi kerja 

sesuai dengan minat dan bakat. Karyawan juga mendapatkan 

jaminan dari perusahaan dalam hal keselamatan, kesehatan, moral, 

kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

berdasarkan norma serta nilai keagamaan dan kemanusiaan. 

Hak ini tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 

104, terkait serikat pekerja dan UU Nomor 21 tahun 2000 

mengenai serikat pekerja. 

2. Jaminan Sosial dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 

Karyawan juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang 

berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua hingga 

pemeliharaan kesehatan. Sekarang ini, implementasi hak karyawan 

bidang jaminan sosial dan K3 adalah berupa BPJS. Anda sebagai 

pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap 

karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini. 

Hak karyawan yang satu ini tercantum dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 03 

tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 

22 tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan 

Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 1998. 

3. Menerima Upah Yang Layak 

Tercantum dalam Permen Nomor 1 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 

1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PP Tahun 1981. 
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Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 1999 dan paling baru adaah 

Permenaker Nomor 1 tahun 2017 

4. Membuat Perjanjian Kerja/ TKB 

Hak karyawan atau pekerja ini tercantum dalam Undang-

undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan juga Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2000. Karyawan yang telah tergabung 

dalam seriat pekerja memiliki hak untuk membuat perjanjian kerja 

yang dilaksanakan berdasarkan proses musyawarah 

5. Hak Atas Keputusan PHK Tidak Adil 

Hak ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja 

Nomor SE 907/Men.PHI-PPHI/X/2004. Setiap karyawan berhak 

mendapatkan perlindungan dan bantuan dari Pemerintah melalui 

Dinas Tenaga Kerja bilamana mengalami PHK secara tidak adil. 

d. Hak Pengusaha 

Perusahaan memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-

Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut  

1. Perusahaan Berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan 

2. Perusahaan berhak untuk memerintah / mengatur karyawan atau 

tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. 
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3. Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh jika melanggar ketentuan yang telah 

disepakati sebelumnya. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan Menurut Pasal 

1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

1. Pengertian Perjanjian Kemitraan  

Kemitraan memiliki banyak pengertian yang telah dikemukakan 

oleh banyak sarjana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra 

memiliki arti teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan 

kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai 

mitra.9 

Dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pengertian kemitraan 

adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun 

tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, 

memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha 

Mikro,Kecil,dan Menengah dengan usaha besar. 

Selain dari KBBI dan pasal 1 ayat (13) UU Nomor 20 Tahun 2008 

tentang UMKM, ada beberapa sarjana yang telah mengemukakan 

pendapatnya terkait pengertian kemitraan. Menurut Hafsah, kemitraan 

                                                             
9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan,1990 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, 

halaman 588 
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adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih 

dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.10 Selain 

itu ada Ian Linton yang mengemukakan pengertian kemitraan adalah 

sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan 

berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.11 

2. Dasar Hukum Perjanjian Kemitraan 

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang 

atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana 

dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal. Adapun persyaratan sah dari perjanjian menurut Pasal 1320 

KUHPerdata ada 4, yaitu: 

1.  sepakat para pihak (consensus); 

2. kecakapan berbuat menurut hukum (capability);  

3. objek harus jelas; dan 

4. kausa yang diperbolehkan (halal).  

Kemitraan sebagai suatu bentuk perjanjian juga terikat kepada 

empat persyaratan tersebut. Secara khusus kemitraan diatur dalam 

Pasal 1618 – Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) terkait persekutuan perdata (maatschap atau 

                                                             
10 Muhammad Jafar  Hafsah,1999  Kemitraan Usaha. Jakarta.  Pustaka  Sinar  Harapan. Hal 43 

11 Ian Linton,1997 Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama. Jakarta . Halirang. Halaman 10 
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vennootschap dalam bahasa Belanda atau partnership dalam bahasa 

Inggris).  

Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, persekutuan perdata adalah 

suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri 

untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dalam persekutuan dengan 

maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Perjanjian 

mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian 

yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari pihak atau ada 

kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). 

Pada maatschap, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk 

mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka maatschap sudah 

dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara 

pendirian maatschap, sehingga perjanjian maatschap bentuknya bebas. 

Tetapi dalam praktik, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun 

akta di bawah tangan. Selain itu, tidak ada ketentuan yang 

mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi maatschap . 

3. Unsur-unsur Perjanjian Kemitraan 

a. Kemitraan adalah Kerjasama Usaha 

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan 

kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan 

usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau memiliki 

derajat yang sama. Ini berarti bahwa dalam hubungan kerjasama 

melalui kemitraan ini semua pihak yang terlibat memiliki hak dan 
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kewajiban yang setara, tidak ada yang saling mengeksploitasi, tidak 

ada pihak yang dirugikan, serta tumbuh dan berkembangnya rasa 

saling percaya diantara para pihak dalam mengembangkan usahanya. 

b. Para pihak adalah Pengusaha Besar atau Menengah dan Pengusaha 

Kecil. 

Dalam kerjasama kemitraan, pengusaha besar atau menengah 

dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan 

dengan pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis demi 

tercapainya kesejahteraan bersama. 

c. Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat, dan saling menguntungkan. 

Dimana antara prinsip satu dengan prinsip lainnya harus dapat 

terpenuhi semua sehingga usaha yang menggunakan perjanjanjian 

kemitraan tersebut dapat dikatakan berhasil. 

4. Prinsip-prinsip Perjanjian Kemitraan 

Dalam sebuah perjanjian kemitraan selalu dilandasi dengan prinsip-

prinsip diantaranya yaitu : 

a. Prinsip saling memerlukan 

Menurut Mariotti, kemitraan merupakan suatu rangkaian proses 

yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi 

keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan 

yang ada akan menghasilkan sinergi yang bedampak pada efisiensi, 

turunnya biaya produksi, dan sebagainya. Penerapannya dalam 
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kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai 

target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh 

perusahaan yang kecil. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, yang 

umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan, 

dan sarana produksi, dapat menggunakan teknologi dan sarana 

produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar.12 

b. Prinsip saling memperkuat 

Sebelum para pihak bekerja sama, masing-masing pihak 

mempunyai keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai 

tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti 

peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi 

juga ada nilai tambah yang bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan 

kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan 

tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis kemitraan. 

Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, 

karena pengusaha besar atau menengah dituntut untuk membimbing 

dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan 

usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh dalam 

meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus 

disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra bahwa para 

pihak memiliki perbedaan dan keterbatasan, baik yang berkaitan 

dengan manajemen, penguasaan ilmu pengetahuan maupun 

                                                             
12 John L.  Mariotti, dalam Muhammad Jafar Hafsah, Op.cit., Hlm.51 
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penguasaan sumber daya. Dengan bermitra nilai tambah yang diterima 

akan lebih besar. Oleh karena itu prinsip kemitraan harus didasarkan 

pada unsur saling memperkuat. 

c. Prinsip saling menguntungkan 

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah 

“winwin solution.” Dalam kemitraan tidak berarti para pihak harus 

memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial 

adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-

masing. Pada kemitraan usaha hubungan bersifat timbal balik , bukan 

seperti kedudukan antara buruh dengan majikan, atau antara atasan 

dengan bawahan. Berpedoman dari kesetaraan kedudukan bagi masing 

masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksploitasi 

tetapi justru rasa saling percaya yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan keuntungan. 

5. Syarat-syarat Perjanjian Kemitraan 

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, 

khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin 

kemandirian pihak pihak yang bermitra. Kemitraan usaha yang kita 

inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan 

yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang 

sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat 

kemitraan adalah sebagai berikut:13 

                                                             
13 Direktorat Pengembangan Usaha, Peluang Usaha Kemitraan, Yogyakarta. Gajah Mada Press. 

halaman 20-21 
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a. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat: mempunyai itikad baik 

dalam membantu usaha kelompok mitra, memiliki teknologi dan 

manajemen yang baik, menyusun rencana kemitraan dan berbadan 

hukum. 

b. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu 

menandatangani perjanjian kemitraan. 

Isi dari perjanjian kerjasama yaitu menyangkut jangka waktu, hak 

dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada 

instansi pembina teknis didaerah, pembagian resiko penyelesaian bila 

terjadi perselisihan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. 

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan 

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa 

pembayaran sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan, atau 

gabungan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pembayaran sejumlah 

uang dan penyerahan benda dapat terjadi secara serentak dan dapat 

pula secara tidak serentak, tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan 

lebih dulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang.14  

Kewajiban mitra dalam perjanjian kerjasama adalah 

menjalin hubungan kerja yang baik, meningkatkan efisiensi kerja, 

mengikuti peraturan perusahaan, mencantumkan nama perusahaan, 

berhak menerima informasi dari perusahaan, memberikan pelayanan 

maksimal sesuai prosedur perusahaan, mematuhi segala ketentuan 

                                                             
14   Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 

236-237. 
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yang terdapat dalam ketentuan dan syarat-syarat umum perjanjian 

kerjasama. 

C. Tinjauan Umum Mengenai Ojek Online 

1. Pengertian Go-Jek 

GO-JEK lahir dari ide sang CEO (chief executive officer) dan 

Managing Director Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna 

ojek. Ojek yang merupakan kendaran motor roda dua ini memang 

transportasi yang sangat efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. 

Dengan pengalamannya saat naik ojek di jalanan yang macet inilah ia 

kemudian menciptakan GO-JEK, sebuah layanan antar jemput dengan 

ojek modern berbasis pesanan. PT GO-JEK Indonesia yang sudah 

melewati perjalanannya sejak tahun 2011.  

GO-JEK adalah Karya Anak Bangsa yang kali pertama lahir 

dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan 

seharihari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu pemikirannya, 

bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, 

nyaman, dan tepercaya dengan tarif jelas, sementara mitra bisa menjadi 

lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan dan meningkatkan 

penghasilan. 

Layanan GO-JEK yang tertata ternyata cukup disukai oleh 

masyarakat dan mitra, walaupun jumlahnya masih sangat kecil 

dibandingkan sekarang. Saat itu, layanan yang ditawarkan GO-JEK 

meliputi transportasi, kurir, dan berbelanja. Tujuan PT GO-JEK saat itu 
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adalah meningkatkan kinerja para pengemudi ojek. Di 2015 PT GO-JEK 

memutuskan untuk menyediakan layanan GO-JEK dalam bentuk 

aplikasi. Sehingga GO-JEK menjadi sebuah solusi berbasis teknologi 

yang memudahkan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Di sinilah pertumbuhan GOJEK menjadi sangat signifikan. Ketika 

aplikasi GO-JEK diluncurkan pada tahun 2015, ada tiga layanan yang 

ditawarkan yaitu transport, instant courier, dan shopping. 

GO-JEK memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat 

dipesan secara online, dengan menggunakan GO-JEK APP (aplikasi) 

yang dapat diunduh melalui smartphone atau dengan gadget yang lain, 

konsumen dapat memesan GO-JEK driver untuk mengakses semua 

layanan ini, dengan cara memasukan alamat seseorang tersebut untuk 

mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu menggunakan layanan use 

my location untuk mengarahkan driver ke tempat seseorang tersebut 

berada. 

GO-JEK juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha sebagai 

pendukung dalam mengoperasikan GO-JEK itu sendiri, karena 

perusahaan GO-JEK menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat 

menambah lapangan kerja bagi pengemudi ojek yang sebelumnya belum 

terikat dengan perusahaan manapun.15 

Berdirinya perusahaan GO-JEK adalah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar 

                                                             
15 http://www.go-jek.com/faq.html diakses pada tanggal 20 Maret 2019 Pukul 21.22 WIB 
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hukum berdirinya perusahaan GO-JEK dan menjadi perusahaan yang 

telah berbadan hukum. Dalam praktinya, PT GOJEK INDONESIA 

terdaftar di KEMENKUMHAM sebagai Perusahaan Penyedia Jasa 

aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara penumpang 

(konsumen) dengan pengemudi ojek (pelaku usaha) secara 

mudah.Sebagai perusahaan teknologi, GOJEK memiliki Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan 

Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Dasar Hukum Ojek Online 

a. Pasal 1 Nomor (10) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang 

menjelaskan bahwa Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap 

kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang 

dengan dipungut biaya. 

3. Jenis layanan Go-Jek 

GO-JEK menawarkan 10 (sepuluh) fitur jasa layanan yang bisa 

dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu: 

a. Go-Send (Pengantaran Barang), 

b. Go-Ride (Jasa Angkutan Orang),  

c. Go-Food (Pesan Makanan),  

d. Go-Mart (Belanja),  

e. Go-Glam (Jasa Make Up), 

f. Go-Massage (Pijat), 
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g. Go-Box (Jasa Angkutan Barang), 

h. Go-Clean (Jasa bersih rumah, kos, apartemen,ruko), 

i. GoBusway, dan  

j. Go-Tix  ( Pembelian tiket). 

4. Syarat Operasional Ojek Online 

Perusahaan ojek online menerapkan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi para calon pengemudi ojek online, secara umum sebagai 

berikut:16 

a. Sehat jasmani dan rohani  

b. Telah memiliki Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor 

khususnya sepeda motor (SIM C)  

c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

d. Menyerahkan surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal 

berbeda dengan yang tercantum pada KTP)  

e. Menyerahkan fotocopy STNK sepeda motor yang akan digunakan  

f. Sepeda motor dalam keadaan laik jalan  

g. Umur maksimal 50 tahun (setiap perusahaan memiliki syarat 

maksimal yang berbeda namun rata-rata adalah 50 tahun)  

h. Menyetorkan sejumlah uang (masing-masing perusahaan berbeda 

jumlah, rata-rata adalah Rp. 100.000,-)  

i. Paham menggunakan ponsel berbasis android  

j. Siap melayani, mengantar orang dan/atau barang di wilayahnya  

                                                             
16 http://www.go-jek.com/faq.html diakses pada tanggal 20 Maret 2019 Pukul 21.26 WIB 
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k. Memiliki pemahaman rute perjalanan di wilayah tempat 

beroperasinya  

l. Setuju dengan sistem pembagian bagi hasil antara perusahaan dan 

pengemudi  

m. Memberikan salah satu dokumen sebagai jaminan (BPKB sepeda 

motor, kartu keluarga, ijazah pendidikan terakhir, atau buku nikah) 

n. Wajib hadir pada saat wawancara. 

5. Pihak dalam Ojek Online 

a. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT. Gojek) 

Dalam hal ini, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah sebagai 

penyedia jasa layanan ojek online. 

b. Driver Gojek 

Adalah seorang yang menjadi pelaksana atas permintaan Pengguna 

jasa layanan ojek online. 

c. Pengguna Jasa Layanan Gojek 

Adalah  perorangan yang menggunakan jasa layanan ojek online. 

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

a. Kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Online : 

1. Perusahaan berkewajiban untuk meminjamkan 2 (dua) buah jaket 

dan 2 (dua) buah helm kepada driver yang menjadi mitra kerja 

perusahaan; 
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2. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pinjaman alat kerja 

kepada Mitra/Driver berupa handphone android yang kemudian 

dapat diangsur oleh driver yang menjadi mitra kerja; 

3. Perusahaan wajib melakukan pengembangan terhadap pelayanan 

yang diberikan dari segi informasi dan teknologi; 

4. Perusahaan wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, 

bimbingan operasional kepada driver yang menjadi mitra kerja; 

5. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan segala bentuk dokumen 

resmi yang telah diserahkan driver pada saat mendaftarkan diri 

kepada perusahaan menjadi mitra; 

6. Perusahaan wajib melakukan transparansi keuangan atas 

pembagian hasil yang telah disepakati dengan mitra. 

b. Hak Perusahaan Penyedia Layanan Ojek Online 

1. Perusahaan berhak atas kerahasiaan yang ada dalam perusahaan 

dan mitra/driver wajib untuk menjaga kerahasiaan perusahaan 

tersebut selama menjadi driver/mitra; 

2. Perusahaan berhak mendapatkan bagian dalam pembagian 

keuntungan pada setiap pembayaran yang dilakukan oleh pengguna 

jasa/konsumen kepada mitra/driver sesuai kesepakatan yang 

disepakati bersama. 

c. Kewajiban Driver Ojek Online 

1. Driver berkewajiban untuk melaksanakan order yang telah 

diberikan oleh Perusahaan dengan sebaik-baiknya; 
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2. Driver wajib untuk meletakan salah satu dokumen yang disyaratkan 

sebagai jaminan pada Perusahaan; 

3. Driver wajib memiliki kendaraan bermotor roda dua yang masih 

baik dan layak serta memiliki surat ijin mengemudi yang masih 

berlaku; 

4. Driver wajib untuk menjaga kebersihan penampilannya, bersepatu, 

menggunakan seragam dan atribut yang telah dipinjamkan oleh 

Perusahaan. 

d. Hak Driver Ojek Online 

1. Driver berhak atas keuntungan dari setiap hasil pembayaran yang 

dilakukan konsumen atau pengguna jasa saat menggunakan 

layanan aplikasi yang disediakan Perusahaan, jumlah pembagian 

tergantung kesepakatan yang dibuat para pihak; 

2. Driver berhak atas 2 (dua) buah jaket dan 2 (dua) buah helm dari 

Perusahaan sebagai identitas kerja. 

e. Kewajiban Pengguna Jasa Layanan Ojek Online 

Pasal 5 UUPK mengatur tentang kewajiban konsumen yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan 

dan keselamatan 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / 

atau jasa, 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

29 
 
 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

f. Hak Pengguna Jasa layanan Gojek 

Di dalam Bab III Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa, 

2. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan 

barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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7. Prinsip Tanggung Jawab Driver Ojek Online 

Dalam hukum pengangkutan terdapat empat (4) prinsip atau ajaran 

dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sabagai berikut: 

a. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (the based on fault 

atau liability based on fault principle), 

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan 

dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab 

membayar ganti kerugian yang timbul akibat dari kesalahan itu, 

pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan 

pengangkut itu. (Pasal 1365 BW) 

b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (presumption of liability 

principle)  

Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bersalah kecuali 

pengangkut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau 

dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari 

kesalahan. Beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada 

pengangkut untuk membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah.  

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (no fault, atau strict liability, 

absolute liability principle)  

Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian 

terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkut yang 

diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan 

pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari 



 

31 
 
 

tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian 

itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan, 

unsur kesalahan tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada 

kenyataannya ada atau tidak. 

d. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab 

(Presumption Of Non Liability Principle) 

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang 

sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara 

common sense dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip 

ini adalah hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada 

bagasi kabin dan/atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan 

diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang, 

oleh karena itu pengangkut tidak dapat diminta pertanggung 

jawabannya. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung 

jawab ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah 

kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti 

rugi, artinya kabin dan/atau bagasi tangan tetap dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak 

pengangkut dapat ditunjukan. 

 

 


