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ABSTRAK 

GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN BARANG BAWAAN PENUMPANG 

OLEH PENGANGKUT UDARA: STUDI PADA PT. LION MENTARI 

AIRLINES DENPASAR 

 

Sebagai salah satu perusahaan penerbangan swasta terbesar di Indonesia, 

PT. Lion Air berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pengangkutan 

udara yang tertib, aman, nyaman dan efisien sesuai dengan apa yang dicita-citakan 

pada Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. PT. Lion Air juga 

berkewajiban memberikan pelayananan penerbangan yang tebaik terhadap 

penumpangnya demi terselenggaranya pengangkutan udara yang nyaman. Dalam 

melakukan kegiatan pengangkutan udara, usaha yang dilakukan PT. Lion Air 

tidak selalu berjalan dengan sempurna. Kegiatan pengangkutan udara, tidak luput 

dari adanya peristiwa yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti terjadinya 

kecelakaan pesawat, keterlambatan jadwal penerbangan, serta hilang atau 

rusaknya barang bawaan penumpang. Skripsi ini membahas mengenai Ganti rugi 

pengangkut udara atas hilang atau rusaknya barang bawaan pada bagasi tercatat, 

ditinjau dari teori atau prinsip-prinsip Ganti rugi pengangkut dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tentang Tanggung 

Jawab Pengangkut Angkutan Udara. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan 

melakukan wawancara terhadap staff Lost and Found bandara Ngurah Rai. 

Wawancara dilakukan dengan Junior Chief Lost and Found, Ground Handling dan 

Passanger Handling Coordinator kantor Lost and Found bandara Ngurah Rai. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fakta (the fact approach) dan 

pendekatan perundang-undangan (the statute approach). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Ganti rugi terhadap barang 

bawaan bagasi tercatat yang hilang atau rusak milik penumpang oleh PT. Lion Air 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan no. 77 tahun 2011 sebesar 

Rp. 200.000,- per kilogram. Ganti rugi PT. Lion air untuk bagasi yang hilang atau 

rusak, setinggi-tingginya Rp. 20.000,- per kilogram. 

Kata kunci: pengangkut udara, ganti rugi, penumpang. 
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DAMAGES FOR LOSS OF BIRTH OF PASSENGERS BY AIR 

TRANSPORTATION: STUDY IN LION MENTARI AIRLINES DENPASAR 
 

As one of the largest private airline company in Indonesia, PT. Lion Air is 

obliged to keep the airlift activities in an orderly, safe, comfortable and efficient 

in accordance with what is aspired to the Act 1 of 2009 on Aviation. PT. Lion Air 

is also obliged to provide similar service to their passengers flying tebaik for the 

sake of the implementation of the airlift comfortable. In conducting airlift, the 

work done by PT. Lion Air does not always work perfectly. Air freight activity, 

does not escape from any event that could harm either party, such as a plane 

crash, flight schedule delays, and lost or damaged luggage passengers. This thesis 

discusses the indemnity air conveyance for lost or damaged luggage in baggage, 

in terms of theories or principles indemnity carrier and legislation related, 

namely Law No. 1 Year 2009 on Aviation, Law No. 8 of 1999 on Consumer 

Protection and Regulation of the Minister of Transportation No. 77 Year 2011 on 

on the Responsibility of Carrier Air Transport. 

This research uses empirical legal research through interviews with staff 

Lost and Found airport Ngurah Rai . Interviews were conducted with Junior 

Chief Lost and Found , Ground Handling and Passenger Handling Coordinator 

Lost and Found office Ngurah Rai airport. This study used the approach to the 

fact ( the fact approach) and the approach of legislation ( the statute approach). 

The results showed that the amount of indemnity against luggage baggage 

lost or damaged property of passengers by PT . Lion Air is not in accordance with 

the Regulation of the Minister of Transportation no. 77 in 2011 amounted to Rp . 

200.000 , - per kilogram . Compensation PT . Lion air for lost or damaged 

luggage , as high as Rp . 20.000 , - per kilogram. 

 

Keywords : air carrier , compensation , passengers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jasa pengangkutan merupakan jasa angkutan baik orang maupun barang 

yang meliputi pengangkutan melalui jalur laut, darat maupun udara. dan dapat 

digunakan untuk kepentingan privat atau pribadi maupun kepentingan umum.  

Kegiatan pengangkutan dalam bidang perdagangan merupakan sarana 

transportasi yang sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya pengangkutan/ 

transportasi, kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik tidak 

akan dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha dan seterusnya dari 

pedagang atau pengusaha kepada konsumen.
1
  

Sebagai negara kepulauan terluas di dunia dengan total luas 1,9 juta kilo 

meter persegi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi perpindahan 

barang dan orang terbesar di dunia. Dengan besarnya potensi tersebut, wajar bila 

pertumbuhan sektor transportasi di Indonesia cukup menggembirakan beberapa 

tahun terakhir ini.
2
 

                                                           
              
 
               

1
 H.M.N.Purwosutjipto, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Penerbit 

Dijembatan, Jakarta, hal. 1. 

               
2
 Toto T. Suriaatmadja, 2005,  Pengangkutan Kargo Udara, Pustaka Bani Quraisy, 

Bandung, hal. 17. 
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Pada hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara 

pengangkut dengan penumpang dan atau pengirim, dimana pengangkut 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang 

dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dgn selamat, sedangkan penumpang 

dan atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan. Dan 

penumpang yang menggunakan jasa dalam kegiatan pengangkutan tidak ingin 

mengalami kerugian secara materiil yang berkaitan dengan pengangkutan 

tersebut.
3
 

Perjanjian pengangkutan berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban 

dari masing- masing pihak.dan menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya 

suatu perjanjian diperlukan empat syarat :  

1. adanya kesepakatan kedua belah pihak.  

2. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.  

3. adanya obyek tertentu.  

4. adanya kausa yang halal.  

Perkembangan dan pertumbuhan industri angkutan umum tidak terlepas 

dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara. transportasi udara 

dengan menggunakan tenaga mesin adalah pesawat udara. Pesawat udara saat ini 

merupakan salah satu alat pengangkutan modern yang menggunakan teknologi 
                                                           
              

 

               
3
 Rustian Kamaluddin, 2003, Ekonomi Transportasi,Karekteristik, Teori Dan Kebijakan, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 12. 
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canggih. Secara yuridis, Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat 

terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena 

reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Ada 

beberapa alasan konsumen menggunakan jasa transportasi udara, diantaranya 

untuk kepentingan bisnis, kepentingan pariwisata, dan berbagai urusan lainnya. 

Dilihat dari aspek penyelenggaraan penerbangan terdapat dua bentuk kegiatan 

penerbangan, yaitu penerbangan komersil dan penerbangan bukan komersil. 

Penerbangan komersil atau niaga merupakan bentuk transportasi udara yang 

mengenakan biaya bagi penggunanya. 

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan. Namun dari banyaknya 

golongan masing-masing mempunyai kepentingannya tersendiri. Tetapi 

kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban di dalam masyarakaat itu 

sendiri. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku 

manusia dalam masyarakaat ialah peraturan hidup.
4
 Dalam penggunaan jenis alat 

transportasi angkutan udara tersebut terdapat aspek-aspek hukum yang 

mengaturnya. Di Indonesia memiliki peraturan yang mengatur mengenai angkutan 

udara yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 

Penerbangan. Pasal 1 angka 1 menyebutkan Penerbangan adalah satu kesatuan 

sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar 

udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, 

                                                           
              

 

              
4
 E. Saefullah Wiradipradja, 2006, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap  

Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, Jakarta, hal. 5-6. 
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lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Semua 

hal-hal diatas merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Di 

dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang no 15 tahun 1992 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, 

perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat 

ini. 

Terkait hal baru yang diatur di atas, masalah penumpang merupakan 

masalah yang paling krusial saat ini, permasalahan mengenai keselamatan 

penumpang sampai dengan kondisi barang penumpang. Dalam hal ini yang akan 

dibahas lebih lanjut adalah permasalahan dengan kondisi barang penumpang yaitu 

khususnya masalah mengenai kehilangan atau kerusakan barang milik bagasi 

penumpang merupakan hal yang sering terjadi. Banyak pengangkut yang 

mengabaikan masalah bagasi milik penumpang sehingga penumpang angkutan 

udara merasa tidak nyaman mengenai barang-barang bawaan mereka. Tidak ada 

upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Setiap 

kecelakaan penerbangan selalu menimbulkan kerugian bagi penumpang yang 

tentu saja melahirkan permasalahan hukum, khususnya berkenaan dengan 

tanggung jawab perusahaan penerbangan atau pengangkut (carrier) terhadap 

penumpang dan pemilik barang baik sebagai para pihak dalam perjanjian 

pengangkutan maupun sebagai konsumen, selain itu persoalan bagi 

konsumen/pengguna jasa adalah adanya keterlambatan pelaksanaan pengangkutan 

udara yang terkadang melebihi batas toleransi.  
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Dalam hukum pengangkutan, kewajiban pengangkut antara lain 

mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan selamat sampai 

di tempat tujuan, memberikan pelayanan yang baik, mengganti kerugian 

penumpang dalam hal adanya kerugian yang menimpa penumpang, 

memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan 

lain-lain.
5
 

Skripsi ini mengangkat masalah tentang tanggung jawab maskapai 

penerbangan terhadap ganti kerugian atas hilangnya barang bagasi milik 

penumpang ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 

tentang penerbangan, serta penelitian ini dilaksanakan di PT. Lion Mentari 

Airlines Denpasar. Menurut Hartini Rahayu dalam buku Hukum Pengangkutan 

dijelaskan bahwa, Di dalam hukum pengangkutan udara, alat angkut yang 

digunakan adalah pesawat udara. Berdasarkan Undang-undang no. 15 tahun 1992 

tentang penerbangan, pesawat diartikan sebagai setiap alat yang dapat terbang di 

atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara.
6
 

 Pada tanggal 20 Desember 2014 penerbangan dari Jakarta menuju Kuta 

dengan JT 781 kasus bagasi hilang di pesawat Lion Air Denpasar menimpa 

seorang bernama Kadek Yulianti dari Jakarta. Sejumlah barang berharga dalam 

tasnya yang bernilai kurang dari Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) 

                                                           
         
 
                  

5
 Ridwan Khairandy, 2008, Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung 

Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara, Jurnal Hukum Bisnis Vol 

25, Jakarta, hal. 20-21 
                  6 Rahayu Hartini,2007,Hukum Pengangkutan,UMM Press,Malang,hal. 191. 



 
 

6 

 

 

hilang. Saat tiba di Kuta Badung, semua barang bawaan tesebut sudah tidak ada 

lagi, atas kehilangan tersebut, Kadek Yulianti langsung melaporkan ke kepada 

petugas lost and found PT. Lion Mentari Airlines Denpasar. Dijawab oleh petugas 

lost and found PT. Lion Mentari Airlines Denpasar bahwa akan diganti. Tetapi 

dari  pihak PT. Lion Mentari Airlines Denpasar belum ada kejelasan tindakan 

untuk melakukan ganti kerugian terhadap Kadek Yulianti. 

 Bagus Fajar penumpang pesawat Lion air dalam penerbangan Denpasar ke 

Medan dengan transit di Jakarta pada 8 Oktober 2014 juga mengalami kasus 

serupa yaitu hilangnya bagasi yang berisi peralatan kamera, dan kamera dengan 

nilai 8 juta rupiah. Bagus fajar sudah melaporkan kepada petugas lost and found 

PT.Lion Air, petugas tersebut meminta waktu paling lama 2 minggu untuk 

mencari bagasi tersebut. Namun sampai 2 minggu lebih Bagus Fajar menunggu 

tapi bagasi Bagus Fajar tidak ditemukan, dan ternyata surat pengajuan kehilangan 

bagasi belum dikirimkan ke Pusat di Jakarta. Pada tanggal 21 Januari 2015, Bagus 

mendapat informasi dari petugas bahwa klaim bagasi yang diberikan pihak Lion 

Air hanya sebesar Rp 20.000/kg. Sungguh tidak sebanding dengan nilai barang 

yang telah hilang. 

 Menurut Pasal 1 angka 23, 24 dan 25 Bab 1 mengenai Ketentuan Umum 

UURI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan di rumuskan tentang kargo, 

Bagasi tercatat dan bagasi kabin. 

 Pasal 1 angka 23, diberikan penjelasan tentang pengertian kargo adalah 

setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan 

selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau 
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barang yang tidak bertuan, bagasi tercatat adalah barang penumpang yang 

diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat 

udara yang sama, bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan 

berada dalam pengawasan penumpang sendiri. 

 Pasal 1 angka 24, menjelaskan pengertian tentang bagasi tercatat adalah 

barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk 

diangkut dengan pesawat udara yang sama. 

 Pasal 1 angka 25, menjelaskan pengertian tentang bagasi kabin adalah 

barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang 

sendiri. 

 Berdasarkan kronologis kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa 

kurangnya perlindungan hukum terhadap barang-barang milik penumpang dalam 

pengangkut udara, bagaimana pertanggung jawaban pihak maskapai terhadap 

barang penumpang yang hilang atau rusak maka untuk itu saya sebagai penulis 

membuat skripsi saya yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pengangkut 

Udara Atas Kehilangan Barang Bawaan Penumpang Pada PT.Lion Mentari 

Airlines Denpasar” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Fokus Penelitian ini adalah menyangkut tanggung jawab perusahaan 

pengangkutan udara terhadap penumpang, hal tersebut didasari banyak keluhan 

atau pengaduan pengguna jasa transportasi udara terhadap maskapai penerbangan 

diantaranya mengenai keterlambatan penerbangan, kehilangan barang, dan 
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persoalan ganti rugi akibat kecelakaan pesawat. Sehubungan dengan itu maka 

permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Lion Mentari Airlines atas 

kehilangan barang penumpang berdasarkan UU no.1 tahun 2009 

tentang penerbangan? 

2. Bagaimanakah cara penentuan ganti kerugian atas kehilangan 

barang penumpang PT. Lion Mentari Airlines? 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

 Batasan permasalahan merupakan suatu hal yang sangat penting 

karena tanpa adanya batasa permasalahan dimungkinkan terjadinya 

pembahasan yang tidak relevan sehingga menyebabkan penyimpangan 

yang terlalu jauh mengenai objek yang akan di bahas. 

1. adapun ruang lingkup yang pertama yaitu terbatas pada tanggung 

jawab PT. Lion Air terhadap kehilangan barang bawaan penumpang 

sesuai dengan UU no.1 tahun 2009 tentang penerbangan, 

2. dalam permasalahan kedua, ruang lingkup permasalahan dibatasi pada 

cara penentuan ganti kerugian atas kehilangan barang penumpang 

maskapai Lion Air. 
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 1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

1. untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan 

tanggung jawab atas kehilangan barang  penumpang pada 

pengangkut udara. 

2. untuk mengetahui upaya hukum yang mungkin dilakukan untuk 

menyelesaikan ganti rugi yang diderita oleh pihak penumpang atau 

konsumen. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. untuk mendalami pertanggung jawaban pengusaha pengangkut 

udara dalam hal mengganti kerugian yang dialami penumpang PT. 

Lion Mentari Airlines. 

2. untuk mengetahui tanggung jawab pengusaha jasa angkutan udara 

atas kerugian penumpang PT. Lion Mentari Airlines. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman secara teoritis mengenai tanggung jawab hukum dan 

prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab hukum dalam memberikan 

ganti kerugian kepada pihak penumpang yang dapat dilaksanakan 

Pengangkut Udara sesuai UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, 
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penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya 

hukum pengangkutan udara. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan 

pengangkutan udara , antara lain: 

1.  perusahaan atau maskapai penerbangan dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat 

pengguna jasa pengangkut udara.  

2. konsumen atau pengguna jasa pengangkut udara dapat dijadikan 

pedoman atau rujukan dalam melakukan upaya hukum apabila terjadi 

kerugian yang di derita.  

3. kalangan akademisi yang berminat terhadap kajian hukum 

pengangkutan udara dapat dijadikan bahan informasi awal dalam 

melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam, dan  

4. penulis sendiri untuk memperluas wawasan keilmuan hukum 

khususnya tentang hukum pengangkut udara.  

1.6  Landasan Teoritis 

1.6.1 Prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen  

Kebutuhan-kebutuhan akan reformasi hukum, khususnya hukum 

ekonomi dalam perkembangan dewasa ini sangatlah mendesak. Apalagi 

dalam era globalisasi seperti sekarang ini, ditandai dengan saling 

ketergantungan antara negara satu dengan negara lain. Indonesia dituntut 
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membentuk hukum nasional yang mampu berperan dalam memperlancar 

lalu lintas hukum di tingkat internasional. Unsur-unsur dari makna 

perlindungan konsumen ini yaitu unsur tindakan melindungi, unsur 

adanya pihak-pihak yang melindungi dan unsur cara melindungi. Adalah 

fakta bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang baik berasal dari legal 

culture bangsa lain ataupun konvensi-konvensi internasional yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka modernsasi hukum nasional.
7
 

Unsur-unsur dari makna perlindungan konsumen yaitu unsur 

tindakan melindungi, unsur adanya pihak-pihak yang melindungi dan 

unsur cara melindungi. Berdasarkan unsur-unsur ini berarti perlindungan 

mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan 

melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu 

dengan menggunakan cara-cara tertentu.
8
 Dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai 

bentuk di antaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan 

perlindungan hukum. Tetap dari bentuk-bentuk perlindungan terhadap 

konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang tidak 

sesuai atau tidak berhubungan dengan kalimat untuk kepentingan pihak 

lain, serta rumusannya hanya terpaku pada orang atau mahluk lain, 

                                                           
              

 

              
7
 Ahmadi Miru, 2014,Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di 

Indonesia,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,hal.15. 

              
8
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2005,  Hukum Perlindungan Konsumen, PT.  

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4. 
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padahal dalam kenyataan tidak hanya orang saja yang disebut konsumen, 

tetapi masih ada yang lain yakni badan usaha. 

1.6.2 Asas-asas pengangkutan 

Untuk menunjang kelancaran dalam pengangkutan maka 

diperlukan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai 

pengangkutan barang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan asas-asas 

yang terdapat dalam hukum pengangkutan. Asas-Asas dalam Hukum 

pengangkutan merupakan landasan filosofis yang digunakan dalam 

membentuk suatu peraturan hukum. Asas-asas tersebut diklasifikasikan 

menjadi dua, asas yang bersifat perdata dan asas yang bersifat publik.  

a. asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan 

yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan 

niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. 9 

a) konsensual 

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup 

dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa 

perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau 

didukung oleh dokumen angkutan. 

 

 

                                                           
 
 
              

9
 Abdul Kadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga,PT Citra Aditya 

Bakti,Bandung,hal.32. 
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b) koordinatif 

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau 

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

Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah 

penumpang pengirim barang, pengangkut bukan bawahan 

penumpang/pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian 

kuasa. 

c) campuran 

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu 

pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari 

pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku 

pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian 

pengangkutan. 

d) retensi 

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi 

bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan 

hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya. 

e) pembuktian dengan dokumen 

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. 

Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, 

kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan 

dengan angkutan kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang. 
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b. asas-asas yang bersifat publik terdapat pada tiap-tiap Undang-Undang 

pengangkutan baik darat, laut dan udara. Dalam pengangkutan udara 

terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.15 Tahun 1992. Ada beberapa 

asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut: 

a) asas manfaat memberi penjelasan bahwa pengangkutan harus dapat 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan 

kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang 

berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan 

pertahanan dan keamanan negara. 

b) asas usaha bersama dan kekeluargaan memberi penjelasan bahwa 

penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakaan untuk 

mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat 

dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakaat dan dijiwai oleh semangat 

kekeluargaan. 

c) asas adil dan merata memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan 

pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan 

merata kepada segenap lapisan masyarakaat dengan biaya yang 

terjangkau oleh masyarakaat. 

d) asas keseimbangan memberikan penjelasan bahwa pengangkutan harus 

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan 

yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna 

dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakaat, serta 

antara kepentingan nasional dan internasional. 
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e) asas kepentingan umum memberi penjelasan bahwa penyelenggaraan 

pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum 

bagi masyarakaat luas. 

f) asas keterpaduan memberikan penjelasan bahwa penerbangan 

pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, 

saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda 

transportasi. 

g) asas kesadaraan hukum memberikan penjelasan bahwa mewajibkan 

kepada pemerintah untuk menegakan dan menjamin kepastian hukum 

serta mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia untuk selalu 

sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. 

h) asas percaya pada diri sendiri memberi penjelasan bahwa 

pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan 

dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. 

i) asas keselamatan Penumpang memberikan penjelasan bahwa setiap 

penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan 

asuransi kecelakaan. 

1.6.3 Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) 

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah 

satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan 

keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu 

melaksanakaan hak dan kwajiban sesuai perjanjian bahkan hakim 

dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan 
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pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kwajiban para pihak 

dalam perjanjian memiliki kepastian hokum secara pasti memiliki 

perlindungan hukum.
10

 

Menurut pendapat Lon Fuller dikatakan bahwa harus ada kepastian 

antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah 

memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

bagaimana hukum positif dijalankan, sedangkan Menurut Sudikno 

Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa 

hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
11

 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang 

dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis 

yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi 

sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologis, sistematis dan 

konsisten. Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan 

                                                           
          
 
               10

 Rahayu Hartini,2007,Hukum Pengangkutan,UMM Press,Malang,hal.48. 

               
11

 Anonim, 2014, Pengertian Asas Kepastian Hukum, URL :  

http://www.tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/, diakses tanggal 

28 April 2015.             

http://www.tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/
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menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan 

yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu 

masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, 

yaitu melalui metode.
12

 

Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis 

adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal 

yang bertentangan dalam kerangka tertentu.
13

Penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris (sosiologis). Adapun penelitian yang menggunakan fakta-

fakta empiris yang melakukan kajian terhadap permasalahan barang bawaan 

penumpang pada transportasi udara, merupakan penelitian hukum yang 

memakai sumber data primer. Penelitian ini dilakukan dengan 

menghubungkan permasalahan dengan ketentuan yang mengatur 

permasalahan ini dan pemecahannya dalam kehidupan masyarakaat. 

1.7.2 Sifat penelitian 

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dibedakan menjadi 

penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), penelitian deskriptif, 

penelitian eksplanatoris, dan penelitian verifikatif.
14

 Pada penelitian ini yang 

dijadikan obyek penelitian adalah aspek perlindungan hukum terhadap 

penumpang pada transportasi udara. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

                                                           
            

 

             
12

 M. Syamsudin, 2007, Operasionilasasi Penelitian Hukum,Rajawali Pers,Jakarta, hal. 21. 

             
13

 Soerjono Soekamto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas 

Indonesia, Jakarta, hal. 42. 

              
14

 Sukardi, 1995, Metodelogi Penelitian PendidikanI, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 12. 
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jelas tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur yang dapat digunakan 

dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang yang 

menggunakan jasa transportasi udara. 

1.7.3 Sumber data 

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penelitian langsung di 

lapangan yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama di lapangan yaitu 

koresponden maupun informan di PT. Lion Mentari Airlines 

Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan berupa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap 

penumpang transportasi udara niaga berjadwal, yaitu antara lain:  

1. undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

2. undang-undang nomor  tahun 2009 tentang penerbangan 

3. peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara 

4. ordonansi Penerbangan 1939 atau OPU 1939 

5. kitab Undang-undang hukum perdata (burgerlijk wetboek voor indonesie) 

Bahan hukum sekunder, yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur ilmu 

pengetahuan hukum dan hukum pengetahuan, dan jurnal yang penulis peroleh 

dari perpustakaan, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan. 

Penelitian ini juga akan menggunakan internet sebagai media dalam 

penelusuran data yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, yaitu 

dengan cara mengunjungi situs-situs internet yang memuat tulisan-tulisan atau 
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data yang berkenaan dengan transportasi udara, yaitu situs Direktorat 

Hubungan Udara Departemen Perhubungan yang banyak memuat data dan 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan niaga, dan beberapa 

situs internet yang lain yang relevan dengan permasalah yang dikaji dalam 

penelitian ini, misalnya situs internet maskapai penerbangan. Sedangkan 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa 

kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah. 

1.7.4 Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen, wawancara, observasi, 

dan penyebaran kuisioner atau angket. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini akan dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan 

berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat wawancara 

berlangsung 

1.7.5 Analisis data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

analitis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada 

dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan 

dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Pengangkutan dan hukum 

perlindungan konsumen. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber 

permasalahan yuridis dalam perjanjian Pengangkutan sehingga dapat 
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diusulkan tata cara prosedur penyelesaian permasalahan yang lebih  baik dan 

menguntungkan bagi para pihak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


