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     ABSTRAK 

 

TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT TERHADAP MUSNAHNYA 

BARANG KARENA KECELAKAAN PESAWAT UDARA DI 

INDONESIA 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan hokum antara 

pengangkut udara dengan penumpang terkait barang bagasi yang rusak dalam 

pengangkutan udara, serta untuk mengetahui tanggung gugat pengangkut terhadap 

orang dan barang bagasi dalam pengangkutan udara. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa hubungan hokum antra pengangkut angkutan udara dengan penumpang 

terhadadp barang bagasi yang rusak dalam pengangkutan udara terletak pada 

perjanjian penitipan barang bagasi, dimana dalam perjanjia tersebut terdapat hak dan 

kewajiban pengangkut angkutan udara dan penumpang.  

ABSTRACT 

THE RESPONSIBILITY OF AUTHORS TO THE IMPLEMENTATION OF 

GOODS BECAUSE THE AIRCRAFT ACCIDENTS IN INDONESIA 

 

The purpose of this study is to determine the legal relationship between air 

carriers and passengers related to baggage items that are damaged in air transport, as 

well as to know the liability of the carrier against the person and luggage in the air 

transport The results of the study stated that the legal relationship between air 

transport carriers and passengers regarding damaged luggage goods in air transport 

lies in the baggage custody agreement, wherein there are rights and obligations of air 

transporters and passengers. 
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I.     PENDAHULUAN 

Pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat penting, hal 

ini didasarkan oleh luas wilayah dan penyebaran penduduk. Peran dan fungsi 

angkutan di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting karena kondisi 

geografis di Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil yang 

di kelilingi oleh lautan, penyebaran barang dan mobilitas orang yang satu ke tempat 

yang lain yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan 

udara, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia 

Transportasi sebagai alat pengangkutan didalam perjanjian, pada umumnya 

bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. 

Perjanjian pengangkutan dapat dibuat secara tertulis yang disebut dengan carter atau 

rental sedangkan pengangkutan sebagai proses merupakan serangkaian pembuatan 

mulai dari pemuatan ke dalam pengangkut, lalu di bawa oleh pengangkut menuju ke 

tempat yang telah di tentukan, kemudian pembongkaran atau penurunan muatan di 

tempat tujuan. 

Berdasarkan asas asas yang ada dalam hukum pengangkutan, terdapat 

hubungan timbal balik antara pengangkut dan pengirim, yaitu hubungan hak dan 

kewajiban, dalam hal ini maka kewajiban pengangkut ialah untuk mengantarkan 

penumpang selaku pengguna jasa angkutan beserta barang bagasi miliknya ketempat 

tujuan dengan aman dan selamat sementara hak dari pengangkut ialah mendapat 

upah pengangkutan yang menjadi kewajiban dari penumpang selaku pengguna jasa 

angkutan udara ialah di angkut bersama barang bagasinya menggunakan angkutan 

udara ke tempat tujuan dengan aman dan selamat, namun seringkali pihak terangkut 



3 
 

mengalami kerugian terhadap dirinya maupun barang bagasi miliknya yang di angkut 

oleh pengangkut 

Peraturan mengenai pengangkutan udara telah di atur dalam Undang-Undang 

Nomer 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang memberikan tanggung gugat 

terhadap pihak pihak yang terlibat dalam penerbangan atau pengangkutan udara, 

sehingga memperjelas tugas dari setiap pihak, dan membuat tanggung gugat dari 

setiap pihak-pihak tersebut menjadi tranparan dan tidak tumpang tindih. 

 Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang 

Tanggung Jawab Pengangkut Udara Pasal 2 menyebutkan: “Pengangkut yang 

mengoprasikan pesawat udara wajib atas kerugian terhadap”;  

a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka luka  

b. Hilangya atau rusknya bagasi kabin ; 

c. Hilang, musnah atau rusaknya bagasi yang tercacat ;  

d. Hilang, musnahnya atau rusaknya kargo ; 

e. Keterlambatan angkutan udara ; 

f. Kerugian yang di derita oleh pihak ke tiga   

Segala kerugian yang terjadi dalam pengagkutan menjadi tanggung jawab 

pengangkut, kecuali bila kerugian tersebut timbul karena keadan memaksa (over 

macht, force menjeur) yang terjadi bukan karena kesalahan pengangankut, yang tidak 

dapat di ketahui atau tidak dapat terduga akan terjadi pada saat membuat perjanjian. 

 Kerugian yang paling sering terjadi ialah kerugian yang di timbulkan karena 

kerusakan barang milik pengguna jasa angkuta itu sendiri, bahkan seringkali 

kerusakan yang terjadi terhadap barang milik pengguna jasa angkutan (barang 

bagasi) tersebut terjadi karena di lakukan pengerusakan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab, hal itu sangat merugikan bagi pengguna jasa angkutan, dan 

pengaturan tentang barang bagasi yang musnah karena terjadi kecelakaan pesawat 
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udara belum ada yang mengaturnya, undang-undang hanya mengatur tentang 

penggantian kerugian jiwa atau mendapatkan asuransi jiwa sehingga membuat 

pengguna jasa angkutan menjadi was-was serta tidak nyaman, dan tidak merasa aman 

dalam menggunakan moda transfortasi pengangkutan udara tersebut 

 

II. HASIL PENELTIAN DAN ANALISIS 

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengangkutan 

terhadap orang dalam pengangkutan udara 

Hubungan hukum antara pihak pengangkut selaku penyelenggara jasa 

angkutan, dengan pihak penumpang selaku pengguna jasa angkutan yang 

berhubungan dan saling bergantung seharusnya menempatkan kesetaraan atau 

kedudukan yang sama antara pihak pengangkut dengan penumpang, namun dalam 

pratiknya masih banyak merugikan pihak penumpang selaku pengguna jasa angkutan 

udara, di mana terkadang pihak pengangkut melalaikan atau tidak menghiraukan 

tanggung jawabnya terhadap kerugian yang di derita oleh penumpang, padahal hak-

hak dari penumpang sudah jelas di lindungi oleh Peratuan Perundang-Undangan.  

a. Perjanjian Pengngkutan Sebagai Dasar Perjanjian Antara Pengankut Udara 

Dengan Penumpang 

Perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian antara seorang 

pengangkut udara dan pihak penumpang atau pihak pengirim, dengan imbalan 

bayaran atau suatu prestasi lainnya. Dalam arti luas suatu perjanjian angkutan udara 

dapat merupakan sebagian dari suatu perjanjian pemberian jasa dengan pesawat 

udara  
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Hubungan hukum antara pengangkut dengan penumpang peawat udara terjadi 

karena adanya hubungan perjanjian pengankutan. Menurut Undang-Undang Nomer 1 

Tahun 2009 tentang penerbangan dengan jelas menyebutkan bahwa “Perjanjian 

pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan penumpang dan/atau 

pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara 

atau dalam bentuk jasa imbalan lainnya 

Berdasarkam pengertian perjanjian pengangkutan di atas, maka dapat di 

ketahui yang menjadi obyek dari perjanjian pengangkutan ialah orang (penumpang) 

dan kargo (barang), di mana pihak pengangkut harus bertanggung jawab atas 

keselamatan orang (penumpang) dan kargo (barang). Perjanjian pengangkutan antara 

pihak pengangkut udara dengan penumpang haruslah memenuhi syarat sahnya 

perjanjian yang telah di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:  

1) Kesepakatan para pihak  

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

3) Obyek tertentu yang di perjanjikan  

4) Causa yang halal  

Hukum perjanjian menganut “asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 

KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini mengandung makna bahwa setiap 

orang boleh membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-

undang, di samping menganut “asas kebebasan berkontrak” juga menganut “asas 

konsensualisme/konsensualitas.” sebagai mana dinyatakan pada Pasal 1320 KUH 

Perdata. Artinya: perjanjian itu sudah dianggap lahir sejak terjadinya kata sepakat. 
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Perjanjian pengangkut terjadi setelah sebelumnya didahului oleh serangkaian 

perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan 

penumpang/pengirim secara timbal balik 

Di dalam perjanjian pengangkutan di kenal adanya azas perdata yang bersifat 

konsensual, yang berarti kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian dapat 

berbentuk cukup dengan lisan, dan tidak disyaratkan berbentuk tertulis, namun 

demikian kata sepakat saja tidak cukup untuk menjadi landasan dari perjanjian 

pengangkutan, karena akan sulit menentukan dan membuktikan kapan terjadinya 

kesepakatan, oleh karna nya untuk menjamin kepastian hukum para pihak ( 

pengangkut dan penumpang) dalam perjanjian pengangkutan penumpang dan barang 

di buatkanlah dokumen perjanjian sebagai bukti danya hubungan hukum antara para 

pihak dalam perjanjian pengangkutan barang dan penumpang di sebut dengan tiket 

pesawat dan tiket bagasi. 

Dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

menyebutkan bahwa dokumen angkutan udara terdiri dari:  

1. Tiket penumpang pesawat udara  

2. Pas masuk pesawat udara (Boarding pass) 

3. Tanda pengenal bagasi (Claim tag) 

4. Surat muatan udara (Airway bill)  

b. Pihak-pihak yang terkait terhadap barang bagasi  

1) Penumpang  

Penumpang adalah konsumen pengguna jasa angkutan udara yang membayar 

sejumlah uang untuk di angkut menggunakan angkutan udara. Subyek yang di sebut 
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sebagai konsumen dalam arti luat adalah orang yang bersetatus pemakai barang 

dan/atau jasa 

2) Pengangkut udara  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 

Angka 26 Menyebutkan “Pengangkut adalah badan usaha angktan udara niaga, 

pemegang izin kegiatan angkutan udara niaga, pemegang izin angkutan udara yang 

melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasrkan ketentuan Undang-Undang ini, 

dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat 

kontrak perjanjian angkutan udara niaga  

3) Perjanjian yang tertera dalam tiket bagasi  

Tiket bagasi (Claim Tag) akan di berikan atau di serahkan pihak pengangkut 

udara kepada penumpang pada saat penumpang melakukan chek in. Di dalam Pasal 

153 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang 

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Menyebutkan bahwa:  

Tanda pengenal bagasi paling sedikit harus memuat :  

1. Nomor tanda pengenal bagasi  

2. Kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan 

3. Berat bagasi  

 

d. Obyek perjanjian (barang bagasi)  

Jika berbicara mengenai kerusakan terhadap barang bagasi baik yang barang 

bagasi yang di rusak dengan sengaja maupun risiko dalam pengangkutan udara 

bukanlah hal biasa atau jarng terjadi di dalam jasa penerbangan, bahkan kejadian ini 
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sangat sering terjadi, dimana dadlam pengangkutan udara kehilangan bagasi maupun 

kerusakan barang bagasi baik yang di rusak dengan sengaja maupun yang menjadi 

risiko dalam pengangkutan udara di berbagai maskapai atau pengangkut udara 

dengan berbagai rute yang berbeda. 

Bagasi d bagi menjadi 2 (dua) yaitu barang bagasi tercatat dan barang bagasi 

kabin sebagaimana di atur Dalam Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor 77 Tahun 

2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara Pasal 1 Angka 8 Menyebutkan “ 

Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang di serahkan oleh penumpang pada 

pengangkut untuk di angkut dengan pesawat udara yang sama 

e. Hak dan kewajiban para pihak  

 Dalam pengangkutan udara terdapat dua pihak yang sudah ada di pembahasan 

terdahulu. Pihak pertama adalah perusahaan maskapai sebagai pelaku usaha dan 

penumpang sebagai konsumen. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian yang 

merupaka suatu bentuk hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka di 

dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus di laksanakan dan di penuhi. 

 

2.  Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Orang dan Barang Dalam 

Pengangkutan Udara  

 

Hubugan hukum yang terjadi antara pengangkut udara dengan penumpang jasa 

angkutan udara, mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban bagi masing-masing 

pihak yang membuat perjanjian pengangkutan udara. Dimana kewajiban dari 

pengangkut udara merupakan hak bagi penumpang, dan sebaliknya kewajiban dari 

penumpang adalah hak dari pengangkut udara.  
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Jika pengangkut udara tidak melaksanakan kewajibanya maka akan 

menimbulkan kerugian bagi penumpang karna ada hak dari penumpang yang tidak di 

penuhi atau di langgar, dan jika ada hak penumpang yang tidak di penuhi maka akan 

menimbulkan kerugian bagi penumpang angkutan udara 

Tanggung jawab pengangkut atau maskapai penerbangan di atur dalam Pasal 141 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan mengemukakan bahwa: 

“Pengangkut bertaggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, 

cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam 

pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Apabila kerugian sebagaimana di 

maksud dalam Ayat (1) timbul karena tindakn sengaja atau kesalahan dari 

pengangkut atau orang yang dipekerjakannya. Pengangkut bertanggung jawab atas 

kerugian yang timbul dan tidak dapat mmpergunakan ketentuan perundang-

undangan ini membatasi tanggung jawabnya. Ahli waris dan korban sebagai akibat 

kejadian pengangkuktan sebagaimana yang di maksud dalam Ayat (2) dapat 

melakukan penuntutan dalam pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi kerugian 

tambahan selain ganti rugi kerugian yang telah di tetapkan. 

 

Adapun bentuk ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 Tentang Prlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:  

1. Pelaku usaha bertanggung gugat memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa yang di hasikan atau diperdagangkan. 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud 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 peraruturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun ganti rugi yang memungkinkan diberikan kepada penumpang terhadap 

kerugian akibat rusaknya baranng bagasi oleh pengangkut angkutan udara adalah 

pengambilan uag dan/atau penggantian barang sebagaimana yanh telah di atur dala, 
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Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung 

Jawab Pengangkut Angkutan Udara 

Tanggung gugat pengangkut udara terhadap kerugian yang di alami oleh 

penumpang selaku pengguna jasa angkutan terhadap barang yang dirusak dalam 

pengangkutan udara harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah pihak pengangkukt 

benar-benar bersalah sehingga mengharuskan untuk bertsnggung jawab atas kerugian 

penumpang selaku pengguna jasa angkutan udara tersebut. Apabila penumpang 

mampu membuktikan adanya kesalahan pengangkut, ada kerugian dan kerugian 

tersebut akibat dari kesalahan maka pengangkut harus membayar ganti kerugian yang 

di derit oleh penumpang, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak 

Dalam menuntut ganti kerugian, penumpang dan/atau pengirim barang serta 

pihak ketiga yang megalami kerugian harus memiliki bukti sebagai berikut (Pasal 21 

ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang 

TanggungJawab Pengangkut Angkutan Udara): 

a. Dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat, atau 

surat muatan udara atau bukti lain yang mendukung dan dapat di pertanggung 

jawabkan 

b. Surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah 

terjadinya kerugian jiwa dan raga dan/atau harta benda terhadap pihak ketiga 

yang mengalami kerugian pengoprasian pesawat udara 

Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengamanatkan 

kalau dalam sebuah kecelakaan pesawat udara yang menyebabkan kerugian bagi 
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pengguna jasa angkutan udara yang disebabkan karena usur kesengajaan atau 

kesalahan dari pengangkut udara atau yang pekerjakannya, maka pihak pengguna 

jasa angkutan udara yang menjadi korban dapat menggugat di pengadilan negri atas 

kerugian yang dideritanya diluar ganti kerugian yang diberikan berdasarkan 

ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. 

Mencermati ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009 tersebut dan dikaitkan dengan prinsip tanggung gugat yang di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, bahwa penulis berpendapat bahwa prinsip 

tanggung gugat  yang di anut dalam Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 adalah prinsip tanggung gugat atas dasar kesalahan. Penulis 

berpendapat demikian dengan alasan bahwa:  

1) Bahwa menurut prinssp tersebut, pihak korban untuk mendapatakan ganti 

kerugian sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan, maka harus melakukan 

gugatan ke pengadilan negeri dengan bukti bahwa ia merasa di rugikan dan 

kergian tersebut di sebabkan karena kesalahan phak pengangkukt udara, artinya 

bahwa beban pembuktiannya berada pada pihak korban atau pengguna jasa 

angkuta udara (penumpang)  

2) Bahwa menurut prinsip tersebut besarnya ganti kerugian tidak terbatas 

(unlimited liability) maksudnya bahwa pihak pengagkut udara apabila terbukti 

telah melakukan kesengajaan ataupun kelalaian yang menyebabkan kerugia 

bagi pihak korban (pengguna jasa angkutan udara) maka pihak pengangut 

harus membayar berapapun kerugian yang didertia oleh korban. 
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Proses persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan negri tersebut di 

laksanakan sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam hukukm acara perdata yang 

berlaku, yakni dimulai dengn pengajuan gugatan oleh penggugat dalam hak ini 

pengguna jasa angkutan udara selaku korban kepadda pihak tergugat yakni 

pengangkut udara. Proses tersebut berjalan seperti biasanya tanpa tanpa ada proses 

yang istimewa atau kekhususan; artinya proses persidangan berjalan seperti kasus 

perdata lainnya. Mengenai lamanya berperkara tidak ada satupun yang dapat 

menentukannya, karna upaya hukum yang dilakukan tidak hanya selesai sampai ke 

Pengadila tinggi. Bahkan ke Mahkamah Agung. Lamanya proses perkara perdata 

semacam ini terkada membuat para pihak terutama pihak penggugat frustasi karna 

bukan hanya waktu berperkara yang lama tetapi juga belum ada jaminan tuntutannya 

dikabulkan oleh hakim 
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III. PENUTUP  

 

SIMPULAN  

Hubungan hukum antara pengangkut selaku pelaku usaha angkutan udara 

dengan penumpang selaku konsumen pengguna jasa angkutan udara terhadap barang 

bagasi yang rusak dalam pengangkutan udara terletak pada perjanjian pengangkutan 

itu sendiri, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak pengangkut selaku 

pelaku usaha angkutan udara, dengan penumpang selaku konsumen pengguna jasa 

angkutan udara terhadap barang bagasi yang telah di titipkan. Pihak pengangkut 

angkutan udara bertanggung gugat terhadap kerugian yang di derita oleh pengguna 

jasa angkutan udara terhadap barang bagasi yang rusak dalam kecelakaan pesawat 

udara di Indonesia sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 

5 Ayat (1) 

SARAN 

Diharapkan kepada pengangkut angkutan udara maupun pengguna jassa 

angkutan udara untuk memperhatikan hal-hal terkait dengan hak dan kewajiban 

masing-masing, sebagaimana yang telah diatura dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 

Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, hal ini di 

perhatikan agar meminimalisr terjadinya konflik antara penumpang dengan 

pengangkut angkutan udara. Pihak pengguna jasa angkkutan udara harus melanjutkan 

ke jalur hukum dengang didampngi oleh kuasa hukumnya apabila ia menggugat pihak 
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pengangkut dalam kaitannya dengan kerugian yang di akibatkan atas kecelakaan 

pesawat udara. Sebeb berdasarkan fakta yang ada, kebanyakan masyarakat di 

Indonesia tidak mengetahui prosedur tahap tahap pengajuan gugatan 
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