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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Keadaan geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau besar dan 

kecil, menyebabkan pentingnya peran transportasi di Indonesia. Hal ini juga 

mendukung pengunaan transportasi melalui jalur darat, laut, dan juga udara. 

Menurut Abdul Kadir1, ditinjau dari sudut jalan atau permukaan jalan yang 

digunakan jenis-jenis transportasi terbagi 3, yakni :  

1.  Transportasi darat atau land transportation, transpor darat ini terdiri atas:  

a) Transpor jalan raya  

Dalam transpor jalan raya (road transport), meliputi transpor yang 

menggunakan alat angkutan yang berupa manusia, binatang, pedati, 

andong, sepeda, sepeda motor, becak, bus, truk, dan kendaraan bermotor 

lainnya. Jalan yang digunakan untuk tranpor ini adalah jalan setapak, jalan 

tanah, jalan kerikil, dan jalan aspal. Sedangkan tenaga penggerak yang 

digunakan di sini adalah tenaga manusia, tenaga binatang, tenaga uap, 

BBM, dan disel.  

b) Transpor jalan rel 

Dalam transpor jalan rel (rail transport) ini digunakan angkutan berupa 

kereta api, yang terdiri dari lokomotif, gerbong (kereta barang), dan kereta 

																																																								
1	Kadir, Abdul, April 2006, “Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Wahana Hijau, 

Volume 1, No.3, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15980/1/wah-apr2006-
%20(6).pdf , pada tanggal 28 September 2015 diakses pukul 14.16	
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penumpang. Jalan yang dipergunakan berupa jalan rel baja, baik dua rel 

maupun monorel. Tenaga penggeraknya disini berupa tenaga uap, disel, 

dan tenaga listrik.  

2.  Transportasi melalui air  

Transportasi melalui air (water transport) terdiri atas dua macam, yaitu:  

a) Transpor air pedalaman  

   Transpor melalui air pedalaman (inland transport) menggunakan alat 

angkutan berupa sampan, kano, motorboat, dan kapal. Jalan yang 

dilaluinya adalah sungai, kanal, dan danau. Mengenai tenaga 

penggeraknya adalah pendayung, layar, tenaga uap, BBM, dan disel.  

b) Transpor laut 

Di dalam transpor laut (ocean transport) digunakan alat angkutan perahu, 

kapal api/uap, dan kapal mesin. Jalan yang dilaluinya adalah laut atau 

samudera dan teluk. Sedangkan tenaga penggerak yang digunakan antara 

lain adalah tenaga uap, BBM, dan disel.  

 3.  Transportasi melalui udara 

Transportasi udara (air transportation) merupakan alat angkutan yang 

mutakhir dan tercepat. Transpor udara menggunakan pesawat udara (dengan 

segala jenisnya) sebagai alat transpor dan udara atau ruang angkasa sebagai 

jalannya. Tenaga penggerak yang digunakan adalah BBM dengan berbagai 

rupa alat yang digerakkannya. Salah satunya yakni dalam hal ini, pesawat 

udara. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
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Penerbangan (untuk selanjutnya disebut “UU Penerbangan”), jenis-jenis 

pesawat udara terdiri dari Pesawat Udara Indonesia, Pesawat Udara 

Negara, Pesawat Udara Sipil, dan Pesawat Udara Sipil Asing. Pesawat 

Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran 

Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia2. Pesawat Udara Negara adalah 

pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah 

lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum 

serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3 . 

Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk 

kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga4. Pesawat Udara Sipil 

Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan 

udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan 

tanda kebangsaan negara asing5.  

Pesawat Udara Sipil menjadi jenis pesawat udara yang sering 

digunakan masyarakat pada umumnya untuk kegiatan penerbangan, yang 

dipungut biaya bagi penggunanya atau disebut juga sebagai angkutan 

udara niaga seperti Pesawat Udara Lion Air. 

Pengoperasian transportasi udara tak luput dari bantuan pihak yang 

menyediakan jasa pelayanan perusahaan penerbangan udara, salah satunya 

jasa penjualan tiket, termasuk di dalamnya pengangkutan barang 

																																																								
2 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 butir 6 
3 Ibid, Pasal 1 butir 7  
4 Ibid, Pasal 1 butir 8 
5 Ibid, Pasal 1 butir 9		
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penumpang yang hendak dibawanya dalam transportasi udara tersebut.  

 Jasa jual beli tiket yang ditawarkan oleh perusahaan penerbangan 

udara kepada seorang individu sah, apabila individu tersebut menyetujui 

dan telah membeli tiket yang ditawarkan secara langsung akan 

menimbulkan suatu perjanjian antara perusahaan penerbangan udara 

dengan penumpang tersebut. Kedua pihak tersebut terikat oleh suatu 

perjanjian yakni perjanjian jasa penggunaan maskapai penerbangan. 

Perjanjian jasa penggunaan maskapai penerbangan merupakan perikatan 

hukum yang bersifat keperdataan.  

Suatu perjanjian tidak lepas dengan adanya suatu hak dan 

kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam 

hukum penerbangan, perusahaan penerbangan berkewajiban antara lain 

untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, mengganti 

kerugian apabila terjadi kerugian yang menimpa penumpang, dan lain-lain. 

Sedangkan kewajiban penumpang tidak lebih yakni membayar biaya jasa 

perusahaan penerbangan yang telah ditentukan sebelumnya, menaati 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perusahaan penerbangan yang 

berkenaan dengan pengangkutan, dan lain-lain.  

Terbentuknya suatu perjanjian diantara dua belah pihak, maka akan 

menimbulkan suatu akibat hukum oleh kedua pihak yang berkepentingan. 

Dalam praktiknya, kegiatan jasa perusahaan penerbangan terkadang tak 

luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, seperti jasa 

perusahaan penerbangan yang tidak memenuhi kewajibannya secara baik 
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dan benar. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh jasa 

perusahaan penerbangan, antara lain keterlambatan jadwal keberangkatan 

penumpang ataupun pembatalan jadwal penerbangan penumpang yang 

merugikan penumpang, kecelakaan penerbangan, buruknya fasilitas 

pelayanan di bandara, dan hilang atau musnah atau rusaknya bagasi milik 

penumpang.  

Kemungkinan permasalahan yang ditimbulkan dari pihak jasa 

perusahaan penerbangan tidak luput dari adanya penuntutan ganti rugi dari  

pihak yang dirugikan, dalam hal ini penumpang. Permasalahan yang 

menjadi perhatian adalah kurang terpenuhinya peraturan dalam rangka 

perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami 

kerugian akibat dari kegiatan pengangkutan udara atas kerugian-kerugian 

yang terjadi.  

Salah satu kebijakan pemerintah yakni dalam kegiatan jasa 

perusahaan penerbangan udara untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara, 

meskipun pada prinsipnya perjanjian pengangkutan pada hakekatnya juga 

harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum Burgelijk Wetboek 

(KUHPerdata), akan tetapi ada undang-undang telah menetapkan 

aturan-aturan yang lebih khusus yang bertujuan demi kepentingan umum 

membatasi dalam hal kebebasan membuat perjanjian pengangkutan yaitu 

meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihak pengangkut yang 

tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.  
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Suatu sistem perlindungan hukum bagi barang-barang penumpang 

dalam jasa angkutan udara adalah suatu sistem yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan dan prosedur yang mengatur semua aspek baik 

langsung maupun tidak langsung. Dalam keadaan dimana penumpang 

yang menggunakan jasa perusahaan penerbangan berakibat terjadinya 

pelanggaran hak-hak penumpang yang menimbulkan kerugian, maka 

pengangkut bertanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh UU 

Penerbangan jo. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. 

PM 92 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Tanggung Jawab 

Pengangkut Angkutan Udara (untuk selanjutnya disebut “ PM Tanggung 

Jawab Pengangkut Udara”) jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 

sebagimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2000 

yang mengatur mengenai Angkutan Udara (untuk selanjutnya disebut “ PP 

Angkutan Udara”).  

Tanggung jawab maskapai penerbangan menjadi sorotan dalam 

kasus kehilangan bagasi penumpang dalam sistem pengangkutan udara di 

Indonesia. Maskapai penerbangan yang berkewajiban mengangkut 

penumpang dan bagasi penumpang dengan baik belum terpenuhi. 

Peristiwa hukum tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi 

perusahaan maskapai penerbangan dan penumpang sebagai pengguna jasa 

maskapai penerbangan. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perlu diteliti 

mengenai tanggung jawab pengangkut udara atas hilangnya bagasi 

penumpang, dinilai berdasarkan keadilan bagi kedua belah pihak yang 

bersangkutan. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :  

1.  Bagaimana tanggung jawab PT. Lion Air pada Putusan No. 

632PK/Pdt/2014 terhadap hilangnya bagasi yang dimiliki penumpang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan? 

2. Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai hilangnya bagasi 

penumpang terhadap kasus PT. Lion Air ? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut udara kepada 

penumpang terkait hilangnya bagasi penumpang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, khususnya pada Putusan No. 

632PK/Pdt/2014. 

2. Untuk menemukan pengaturan yang ideal bagi penyelesaian 

permasalahan hilangnya bagasi penumpang terhadap kasus PT. Lion 

Air. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Segi Akademik :  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, 

memberikan masukan untuk peraturan-peraturan yang berlaku, serta 

memberikan informasi kepada masyarakat khususnya penumpang 

apabila haknya dirugikan oleh pihak pengangkut udara terkait 

hilangnya bagasi penumpang.  

1.4.2 Segi Praktis :  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

pelaku usaha penerbangan dalam melakukan tanggung jawabnya 

sebagai pengangkut udara.  

 

1.5       SISTEMATIKA PENULISAN  

Secara garis besar, penulisan Skripsi ini disusun secara sistematik yang terdiri dari 

5 (lima) bab, yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

  Materi penulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari Skripsi ini, 

yang disusun secara sistematis dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 



	 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini terbagi atas 2 (dua) sub bab, yaitu Landasan Teori dan 

kerangka konsepsional untuk membantu memberikan penjelasan mengenai 

masalah yang akan dibahas. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Dalam bab metode penelitian hukum ini membahas mengenai jenis 

penelitian yang digunakan, cara atau prosedur untuk memperoleh bahan 

penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari 

analisis penelitian.  

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

  Di dalam bab ini disajikan, analisis rumusan masalah dengan 

menyandarkan pada landasan teoritis dan landasan konseptual serta dengan 

menggunakan metode yang disampaikan pada bab III guna menjawab 

permasalahan dan merupakan tujuan pembahasan penelitian ini.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari analisis, berupa 

jawaban dari rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga terdiri dari saran atas 

masalah yang menjadi pokok bahasan. 


