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BAGASI TERCATAT PADA PENGANGKUTAN UDARA DOMESTIK 
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FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara 

pengangkut udara dengan penumpang berkaitan dengan bagasi tercatat, 

mengetahui prosedur pengajuan klaim dan mengetahui pelaksanaan ganti rugi 

terhadap bagasi tercatat milik penumpang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif.  

Hasil penelitian menunjukan: (1) Hubungan hukum antara maskapai 

penerbangan dengan penumpang terletak pada perjanjian penitipan. (2) 

Prosedur pengajuan klaim kerusakan dan kehilangan bagasi di pesawat 

penumpang harus melapor ke bagian Lost and Found maskapai yang 

digunakan, kemudian mengisi Property Irregularity Report, menunjukan tiket 

atau boarding pass, fotokopi identitas, fotokopi buku rekening tertanggung. (3) 

Tanggung jawab maskapai atau perusahaan terhadap penumpang sesuai dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung 

Jawab Pengangkut Angkutan Udara. 

 

Kata kunci : Tanggung Gugat , Maskapai Penerbangan, Bagasi Tercatat, 

Pengangkutan Udara. 

 

LIABILITY THE AIRLINES FOR CHECKED BAGGAGE ON 

DOMESTIC AIR TRANSPORTATION 

STUDY IN LOMBOK INTERNATIONAL AIRPORT 

Abstact 

This study aims to determine the legal relationship between the air carrier 

by passengers with regard to checked baggage, knowing the procedure of filing 

a claim and determine the implementation of the compensation for checked 

baggage belonging to passengers. This research is a normative legal research. 

 

The results showed: (1) the legal relationship between the airline by 

passenger lies in the custody agreement. (2) The procedure of filing a claim of 

damage and loss of baggage on passenger aircraft must report to the Lost and 



iv 
 

Found airline used, then fill in the Property Irregularity Report, shows the 

ticket or boarding pass, copy of ID, copy of the insured accounts. (3) The 

responsibility of the airline or company to passengers in accordance with the 

Regulation of the Minister of Communications No. 77 of 2011 on the Liability 

of Air Transport Carrier. 

 

Keywords: Liability, Airlines, Checked Baggage, Air Freight. 
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I. PENDAHULUAN 

Pengangkutan memegang peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya pengangkutan di Indonesia 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya luas wilayah
1
 Indonesia 

dengan jumlah pulau 17.508 buah, serta perairan yang terdiri dari perairan 

besar seperti laut dan perairan kecil seperti sungai dan danau.
2
 Oleh sebab 

itu, pengangkutan darat, laut dan udara menjadi penunjang utama dalam 

pergerakan orang dan/atau barang dari daerah satu ke daerah lainnya dalam 

wilayah Republik Indonesia.  

Masyarakat sangat bergantung dengan angkutan sebagai transportasi 

penunjang mobilitas, salah satunya angkutan udara. Angkutan udara 

menjadi sangat penting karena memiliki efisiensi waktu bagi penggunanya 

dan menjadi pilihan karena keadaan geografis Indonesia yang luas. 

Maskapai penerbangan domestik pada dasarnya mengangkut 

penumpang yang bepergian dari kota satu ke kota lainnya dalam wilayah 

Republik Indonesia. Penumpang pada umumnya pada waktu bepergian 

seringkali membawa barang yang disebut “bagasi”.  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

ditetapkan ada 2 (dua) jenis bagasi yaitu “Bagasi Tercatat” dan “Bagasi 

Kabin”.  

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan, yang dimaksud dengan “Bagasi Tercatat” adalah:  

                                                           
1
Luas wilayah Indonesia adalah kurang lebih 1.919.440 km2. dikutip dalam Sudiarto; hal.1. 

2
Sudiarto, Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Peswat 

Udara Pada Penerbangan Domestik, Pustaka Bangsa, 2012, hlm. 1. 
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“Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh 

penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara 

yang sama”.
3
 

 

Dari ketentuan di atas dapat dibuat simpulan bahwa “Bagasi Tercatat” 

adalah barang milik penumpang yang kemudian diserahkan kepada 

pengangkut untuk diangkut dengan pesawat yang sama dengan penumpang 

dan/atau pemilik barang. Artinya penumpang dan “bagasi tercatat” diangkut 

secara bersamaan dari tempat berangkat dan tiba di tempat tujuan secara 

bersamaan. Sehingga jika ada perbedaan pesawat antara penumpang dengan 

bagasi tercatat tersebut harus diartikan sudah ada kesalahan pada pihak 

pengangkut. Hal yang penting adalah bagasi tercatat tersebut diserahkan 

kepada pengangkut dan dicatat dalam pembukuan pengangkut, sehingga 

pengawasan dan tanggung jawab  atas bagasi tercatat dimaksud berada pada 

pengangkut dan sebagai bukti terjadinya serah terima atas bagasi tercatat 

dimaksud diberikan bukti tertulis yang menjadi kesatuan dari tiket dari 

penumpang. 

Dalam  prakteknya seringkali terjadi kasus-kasus yang terjadi 

berkaitan dengan “Bagasi Tercatat” milik penumpang adalah 1) bagasi 

tercatat tidak ditemukan pada waktu penumpang tiba di bandara tempat 

tujuan tetapi kemudian ditemukan, 2) bagasi tercatat rusak, 3) bagasi tercatat 

hilang dan tidak ditemukan selamanya. 

Permasalahan tanggung jawab pengangkut udara dalam hal ini 

maskapai penerbangan terhadap bagasi tercatat penumpang sering terjadi 

                                                           
3
Indonesia, Undang-Undang  tentang  Penerbangan, UU No. 1 Tahun 2009, LN No. 1 

Tahun 2009, TLN No. 4956, Psl. 1 angka 24. 
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dalam pelaksanaan penerbangan yang dimana maskapai penerbangan 

berkewajiban mengangkut penumpang atau bagasi dengan aman, utuh dan 

selamat sampai di tempat tujuan, sehingga adanya kewajiban pihak 

pengangkut yang belum terpenuhi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan 

sebagai berikut: 1) Bagaimana hubungan hukum antara pengangkut udara 

dengan penumpang berkaitan dengan bagasi tercatat tersebut ?, 2) 

Bagaimana prosedur pengajuan klaim atas keterlambatan diterima, rusak 

dan hilangnya bagasi tercatat milik penumpang?, 3) Bagaimana pelaksanaan 

ganti rugi atas keterlambatan diterimanya, rusak dan hilangnya bagasi 

tercatat milik penumpang ?. 

Sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui hubungan 

hukum antara pengangkut udara dengan penumpang berkaitan dengan 

bagasi tercatat tersebut, 2) Untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim atas 

keterlambatan diterima, rusak dan hilangnya bagasi tercatat milik 

penumpang, 3) Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi atas keterlambatan 

diterimanya, rusak dan hilangnya bagasi tercatat milik penumpang. 

Manfaat penelitian dalam penelitian ini: 1) Penelitian hukum ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin 

menambah pengetahuan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya, khususnya hukum pengangkutan, 2) Penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat dan dapat digunakan menjadi acuan tambahan ilmu 
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pengetahuan serta masukan bagi para pihak yaitu maskapai pengangkut dan 

pengguna jasa angkutan udara.  

Untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini 

maka, metode pendekatan yang digunakan adalah: 1) Pendekatan 

Perundang-undangan (statute approach,) yaitu pendekatan dengan mengkaji 

Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 2) 

Pendekatan konseptual (conceptual approach), merupakan pendekatan yang 

bersumber dari teori-teori dan dari pendapat ahli hukum (doktrin) yang 

terdapat dalam literatur yang berkaitan dengan pokok masalah. 

II. PEMBAHASAN 

A. Hubungan Hukum Antara Pengangkut Udara dengan Penumpang 

Berkaitan dengan Bagasi Tercatat 

Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan pengangkut wajib 

mengangkut penumpang dan/ atau barang yang telah disepakati dalam 

perjanjian pengangkutan. Hubungan hukum antara penumpang dengan 

maskapai penerbangan adalah terkait dengan penitipan barang. Apabila 

mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penitipan barang 

termasuk dalam salah satu jenis perjanjian nominat yang diatur dari Pasal 

1694 sampai dengan Pasal 1739 KUH Perdata. 

Menurut Algra, penitipan barang (bewargeving) adalah perjanjian 

untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya, baik 

dengan maupun tanpa pembayaran.
4
 

                                                           
4
Algra dikutip dalam Salim HS, Op.cit., hlm. 76. 
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Pada dasarnya, ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian 

penitipan barang, yaitu bewaargever dan bewaarnemer. Bewaargever 

adalah orang yang menyerahkan barang untuk disimpan. Sedangkan 

bewaarnemer adalah orang yang menerima barang untuk disimpan.
5
 

Apabila kita kaitkan dengan subyek hukum dalam hukum penerbangan, 

maka dapat dikatakan bewaargever sebagai penumpang dan 

bewaarnemer sebagai maskapai penerbangan. 

B. Prosedur Pengajuan Klaim Atas Keterlambatan diterima, Rusak, 

atau Hilangnya Bagasi Tercatat.  

Secara umum, prosedur penumpang menitipkan bagasi tercatat 

terhadap pihak pengangkut yaitu maskapai penerbangan sesuai dengan 

perjanjian baku yang di tetapkan oleh  pengangkut  Pada Pasal 174 ayat 

(1) Undang-Undang No  1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Udara, 

klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi 

tercatat diambil oleh penumpang dan penumpang mengisi beberapa data 

sebagai berikut : 

1. Property Irregularity Report (Surat keterangan tentang kehilangan 

bagasi). 

2. Formulir Klaim. 

3. Fotocopy KTP  atau identitas lainnya yang sah. 

4. Tiket atau Boarding Pass, pas masuk pesawat udara dan tiket 

bagasi. 

5. Fotocopy buku rekening yang mencantumkan nomor rekening 

tertanggung. 

                                                           
5
Ibid , hlm. 77. 
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Adapaun 2 (dua) narasumber yang pernah penyusun wawancarai 

memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan klaim atas 

keterlambatan diterima, rusak atau hilang bagasi tercatat, antara lain: 

1. Lion Air 

Menurut Manager Station Lion Air yaitu Pak Iman yang 

diwawancarai oleh penyusun di Bandara Internasional Lombok (BIL), 

mengatakan bahwa proses klaim bagasi yang rusak atau hilang 

pertama kali dilaporkan ke bagian Lost and Found Lion Air khusus 

untuk maskapai Lion Air, kemudian diberikan label nama bagasi ke 

petugas dan petugas akan mengecek terlebih dahulu apakah benar 

bagasi tercatat penumpang rusak atau hilang. Setelah dicek ternyata 

benar, maka petugas akan meminta tiket, boarding pass, dan mengisi 

surat klaim yang diberikan. Masing-masing maskapai memiliki surat 

klaim yang berbeda. Penumpang akan disuruh menunggu terlebuh 

dahulu karena bisa saja bagasi penumpang tersebut tertinggal atau 

terangkut ke penerbangan lainnya di bandara terdahulu. Proses klaim 

hanya sampai disitu, selebihnya akan diinformasikan oleh petugas. 

Selama penumpang menunggu informasi tentang bagasinya, 

penumpang akan diberi uang tunggu sebesar dua ratus ribu perhari dan 

berlaku selama tiga hari, jika lebih dari tiga hari maka tidak akan 
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diberi uang tunggu. Bagasi dapat dinyatakan hilang apabila lebih dari 

14 hari dari pengajuan klaim.
6
 

2. Citilink Airlines 

Menurut Manager Station Citilink yaitu Pak Kurnianto 

diwawancarai di Bandara Internasional Lombok (BIL) oleh penyusun, 

mengatakan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pada bagasi 

penumpang itu dimulai pada pelayanan.
7
 

Menurut Pak Robi, prodesur pengajuan klaim dari bagasi 

tercatat antara lain dijelaskan sebagai berikut:
8
 

a. Penumpang menunjukan copy Property Irregularity Report 

(PIR) kepada petugas Lost and Found yang saat ini dikenal 

dengan Baggage Service. 

b. Mengisi Formulir Missing Baggage Questionery (MBQ), setelah 

itu petugas melakukan tracing, yaitu menunjuk detil isi MBQ 

yang ditulis penumpang. Kemudian akan dilakukan pencarian 

bagasi kembali oleh petugas. Selama masa tunggu ini 

penumpang diberikan uang sebesar Rp. 200.000 yang hanya 

berlaku selama 3 hari. 

c. Setelah dilakukan pencarian 2-3 hari bagasi tidak ditemukan, 

petugas Baggage Service membantu meliris klaim bagasi. Dan 

                                                           
6
Wawancara dengan Bapak Iman, bagian Manager Station Lion Air, wawancara dilakukan 

pada tanggal 7 April 2015 di Bandara Internasional Lombok. 
7
Wawancara dengan Bapak Kurnianto, bagian Manager Station Citilink, wawancara 

dilakukan pada tanggal 9 April 2015 di Bandara Internasional Lombok.  
8
Wawancara dengan Bapak Robi Furkhan, bagian Baggage Service Citilink, wawancara 

dilakukan pada tanggal 20 April 2015 di Bandara Internasional Lombok. 
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apabila barang ditemukan, penumpang akan menandatangani 

final release yang isinya membebaskan pengangkut dari 

tuntutan dan penumpang mengembalikan uang dengan 

dibuatkannya surat pemberitahuan bagasi dari Airlines diatas 

matere 6000. 

 

C. Pelaksanaan Ganti Rugi atas Keterlambatan diterimanya, Rusak 

dan Hilangnya Bagasi Tercatat Milik Penumpang. 

Tanggung jawab maskapai penerbangan dalam bagasi yang rusak 

maupun hilang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 144 yaitu:  

“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak 

yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi 

tercatat berada dalam pengawasan pengangkut” 

 

Dalam Pasal 168 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

Tentang Penerbangan menyatakan bahwa: 

“Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri”.  

 

Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 

2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara menetapkan bahwa 
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besarnya ganti rugi bagasi tercatat adalah setinggi-tingginya 

Rp.200.000,00 tiap kilogram dan maksimal Rp.4.000.000,00 per bagasi.  

Adapun penjelasan dari dua maskapai yang saya penulis 

wawancarai mengenai prosedur ganti rugi dan penuntutan atas bagasi 

tercatat yang rusak atau hilang, antara lain: 

 

1. Prosedur penuntutan penggantian kerugian kepada Maskapai Lion Air 

Jumlah ganti kerugian yang diberikan perusahaan kepada 

penumpang yang mengalami kerusakan dan kehilangan bagasi yaitu 

Rp. 200.000/kg dan paling banyak Rp. 4.000.000 untuk 20kg. Selama 

peroses pencarian akan diberikan uang tunggu kepada penumpang 

sebesar Rp. 200.000 per hari paling  lama untuk 3 hari kalender, dan 

uang ganti rugi akan diberikan pembayaran melalui rekening bank. 

Jika penumpang keberatan menerima uang ganti rugi sesuai 

dengan peraturan yang dikeluarkan, karena menganggap barang atau 

bagasi yang hilang hargaya melebihi uang ganti rugi, maka 

penumpang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negri setempat. 

2. Prosedur penuntutan ganti kerugian kepada Maskapai Citilink Airlines 

Pada maskapai Citilink tidak jauh beda dengan maskapai  

lainya, proses ganti rugi sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung 

Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Selama masa tunggu 14 hari 
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tersebut penumpang diberikan kompensasi uang sebesar Rp. 

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Jika dalam waktu 14 hari bagasi 

tidak ditemukan maka Airlines mengganti rugi sebesar Rp. 200.000/kg 

dan maksimal 20kg sebesar Rp. 4.000.000. 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

dapat dikemukakansimpulan sebagai berikut: 1) Hubungan hukum antara 

maskapai penerbangan dengan penumpang terletak pada perjanjian 

penitipan, dimana dalam perjanjian penitipan tersebut terdapat hak dan 

kewajiban antara maskapai penerbangan dengan penumpang, 2) Prosedur 

pengajuan klaim kerusakan dan kehilangan bagasi di pesawat 

penumpang harus melapor ke bagian Lost and Found maskapai yang 

digunakan, kemudian mengisi Property Irregularity Report (PIR), 

menunjukan tiket atau boarding pass, fotokopi identitas, fotokopi buku 

rekening tertanggung, 3) Tanggung jawab maskapai atau perusahaan 

terhadap penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan 

Udara menetapkan bahwa besarnya ganti rugi bagasi tercatat adalah 

setingi-tingginya Rp.200.000,00 tiap kilogram dan maksimal 

Rp.4.000.000,00 per bagasi. Adapun hak untuk menggugat kerugian 

yang diderita penumpang akibat bagasinya hilang kedaluarsa setelah 2 

tahun bagasi tersebut seharusnya sampai pada tempat tujuan, ketentuan 
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ini diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

Tentang Penerbangan. Kedua maskapai yang penulis wawancarai 

diantaranya Lion Air, dan Citilink memberikan proses ganti rugi sesuai 

dengan ketetapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 

tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. 

B. Saran 

1) Diharapkan kepada maskapai penerbangan maupun penumpang 

untuk memperhatikan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban 

masing-masing pihak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini penting untuk 

diperhatikan agar dapat meminimalisir terjadinya konflik antara 

penumpang dengan maskapai penerbangan2) Pihak pegawai maskapai 

penerbangan sebaiknya hati-hati dalam menyimpan bagasi milik 

penumpang. Pihak pegawai maskapai penerbangan sebaiknya 

menanyakan isi dari bagasi penumpang/konsumen pada saat proses 

check in. Apabila terdapat barang berharga maka pihak maskapai 

sebaiknya meminta kepada konsumen untuk membawaa barang 

berharga tersebut kedalam bagasi kabin dan atas pengawasan konsumen 

sendiri. 

 

 

 

 



xvi 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU, MAKALAH, DAN ARTIKEL 

HS, Salim, dkk., Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding 

(MoU). Sinar Grafika, Jakarta, 2006. 

Lestari Ningrum S.H, Usaha Perjalanan Wisata, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1994. 

Sudiarto, Tanggung Guggat Pengangkut Terhadap Penumpang dalam 

Kecelakaan Pesawat Udara pada Penerbangan Domestik, Pustaka 

Bangsa, Mataram, 2012. 

 

 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

Indonesia, Undang- Undang  tentang  Penerbangan, UU No. 1 Tahun 2009, 

LN No. 1 Tahun 2009, TLN. No. 4956. 

   

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung 

Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 486. 

 

C. WAWANCARA 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Iman, bagian Manager Station Lion Air, 

wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2015 di Bandara 

Internasional Lombok. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Kurnianto, bagian Manager Station Citilink 

Airlines, wawancara dilakukan pada tanggal 9 April 2015 di Bandara 

Internasional Lombok.  

Hasil Wawancara dengan Bapak Robi Furkhan, bagian Baggage Service 

Citilink, wawancara dilakukan pada tanggal 20 April 2015 di Bandara 

Internasional Lombok. 

 

 

 


