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ABSTRAK 

Penyelenggaraan pengangkutan dimulai dengan diadakan perjanjian pengangkutan 

antara pihak pengangkut dengan pemakai jasa angkutan. Dalam hal pengangkutan barang 

maka perjanjian pengangkutan ini dilakukan oleh pihak pengangkut dengan pihak pengirim 

barang. Secara teoritis perjanjian pengangkutan barang dibuat berdasarkan kesepakatan 

antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang, tetapi dalam praktek 

penyelenggaraan pengangkutan dengan pesawat udara menunjukkan bahwa ketentuan-

ketentuan didalam perjanjian pengangkutan disusun oleh pihak pengangkut, atau merupakan 

permintaan syarat perjanjian dari pengangkut, sedang pihak pengirim barang yang 

membutuhkan jasa pengangkut untuk mengangkut barang-barangnya, hanya menyetujui atau 

menolak ketentuan-ketentuan yang terdapat pada perjanjian pengangkutan tersebut. Kalau 

menolak berarti pengirim tidak jadi menggunakan jasa angkutan udara tersebut. 
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A. Uraian.Fakta

Dewasa ini sarana transportasi mengalami per- 

kembangan yang begitu pesat, hal ini ditandai dengan se- 

makin canggihnya kelengkapan yang terdapat pada sarana 

transportasi melalui udara, yang dampaknya dapat dirasakan 

dengan semakin cepat, mudah, lancar serta aman dalam me- 

nggunakan jasa angkutan udara tersebut.

Konsekwensi lain dari perkembangan angkutan udara 

tersebut adalah munculnya persaingan yang begitu ketat 

antar pengangkut udara baik dalam skala nasional maupun 

internasional dalam merebut pangsa pasar, tak terkecuali 

di Indonesia. Dalam kondisi yang demikian tersebut men- 

dorong banyak perusahaan angkutan udara yang memberikan 

rangsangan berupa kemudahan-kemudahan bagi pihak-pihak 

yang hendak menggunakan jasa angkutan udara baik itu be

rupa peningkatan pelayanan maupun kemudahan-kemudahan 

lainnya dengan tujuan agar dapat menarik pihak pengguna 

jasa tersebut lebih banyak lagi.

Dalam dunia penerbangan, khususnya penerbangan 

komersial, ada beberapa jenis pengangkutan dengan pesawat 

udara, yang pertama adalah pengangkutan untuk penumpang 

sekaligus dengan bagasinya kemudian jenis kedua adalah 

pengangkutan barang. Pengangkutan yang disebut terakhir 

ini, masih menduduki tempat yang kedua setelah pe- 

ngangkutan penumpang, mengingat terbatasnya daya angkut 

suatu pesawat, sehingga hanya barang-barang tertentu saja

1

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ... MUFRODIN 



yang dapat dikirim melalui pesawat udara. Namun untuk masa 

yang akan datang pengangkutan barang akan sejajar dengan 

pengangkutan penumpang. Didalan penerbangan domestik, pe

ngangkutan barang ini, juga sangat dibutuhkan khususnya 

bagi wilayah Indonesia Timur yang sedang giat-giatnya 

membangun.

Pengangkutan udara khususnya pengangkutan barang 

melalui udara mempunyai peran yang sangat penting, yang 

secara tidak langsung menunjang penbangunan di bidang 

ekonomi. Pembangunan ekonomi ini diantaranya ditandai 

dengan adanya industri yang maju, perdagangan yang mantap 

serta ineningkatnya permintaan akan pemenuhan kebutuhan 

barang dan jasa. Ketiga hal tersebut saling berhubungan 

dan satu sama lainnya saling mempengaruhi, untuk itu di- 

perlukan adanya sistem distribusi, maka untuk menunjang 

sistem distribusi tersebut diperlukan sarana pengangkutan 

yang memadai untuk mendukung proses tersebut, salah satu 

diantaranya adalah dengan angkutan barang melalui udara.

Penyelenggaraan pengangkutan dimulai dengan diada- 

kan perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut dengan 

pemakai jasa angkutan. Dalam hal pengangkutan barang maka 

perjanjian pengangkutan ini dilakukan oleh pihak pe

ngangkut dengan pihak pengirim barang. Secara teoritis 

perjanjian pengangkutan barang dibuat berdasarkan ke- 

sepakatan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim 

barang, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pengangkutan
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dengan pesawat udara menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan 

didalam perjanjian pengangkutan disusun oleh pihak pe

ngangkut, atau merupakan permintaan syarat perjanjian dari 

pengangkut, sedang pihak pengirim barang yang membutuhkan 

jasa pengangkut untuk mengangkut barang-barangnya, hanya 

menyetujui atau menolak ketentuan-ketentuan yang terdapat 

pada perjanjian pengangkutan tersebut. Kalau menolak ber- 

arti pengirim tidak jadi menggunakan jasa angkutan udara 

tersebut.

Namun tidak semua orang memahami dan mengerti seluk 

beluk proses pengangkutan barang melalui udara, oleh 

karena itu dalam rangka menunjang kelancaran distribusi 

barang dan juga peningkatan pelayanan terhadap penggunaan 

jasa pengangkutan barang melalui udara sebagaimana diatur 

didalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 15 Tahun 1988 tentang Pemberian Ijin di Kawasan 

Bandara Udara, maka diperlukan adanya perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa pengangkutan barang melalui 

pesawat udara atau yang lebih dikenal dengan Ekspedisi 

Muatan Pesawat Udara, yang selanjutnya disebut EMPU. EMPU 

banyak memberikan andil dalam masa pembangunan dewasa ini 

yaitu dengan usahanya mempereepat gerak dan arus lalu 

lintas barang dari satu tempat ke tempat lain.

Penggunaan jasa EMPU bukan merupakan suatu kewajib- 

an bagi setiap orang yang akan menggunakan jasa pe

ngangkutan barang melalui udara. Akan tetapi pihak EMPU

3
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mengetahui persiapan-persiapan apa yang diperlukan, per- 

usahaan angkutan mana yang lebih menguntungkan bagi pe

ngangkutan barang, padahal tidak semua perusahaan pe

ngangkutan udara memberikan fasilitas yang memadai dalam 

pengiriman barang tersebut. Disinilah peran perusahaan 

ekspedisi udara yang akan mengatasi dan menyelesaikan 

persoalan pengangkutan barang melalui udara.

Pengiriman barang melalui pesawat udara dengan 

menggunakan jasa EMPU, tidak semuanya sampai di tenpat 

tujuan dengan selamat, dalam arti kondisi barang yang 

diangkut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan barang 

semula sebelum dikirim. Kondisi tersebut bisa terjadi 

karena kesalahan pihak-pihak yang terlibat dalam pe

ngangkutan, kondisi barang yang diangkut, serta faktor- 

faktor lain yang datangnya dari alam. Bila kondisi ter

sebut terjadi, dengan segala konsekwensinya maka pihak- 

pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang melalui 

udara harus bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas 

kerugian tersebut. Untuk hal tersebut maka perlu diketahui 

upaya penyelesaian claim ganti rugi dalam pengangkutan 

barang melalui udara. Dalam tulisan memo hukum ini akan 

dibahas mengenai upaya penyelesaian claim ganti rugi 

antara perusahaan angkutan udara dengan pihak EMPU dengan 

suatu pertimbangan kedua pihak tersebut, adalah pihak- 

pihak yang sering terlibat dalam pengangkutan barang se

cara langsung.
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B. P.&rmasalahan

1. Bagaimana pembentukan perjanjian pengangkutan barangdan 

apa kewajiban para pihak tersebut dalam rangka 

pengangkutan barang ?

2. Bagaimana apabila terjadi kerugian pada barang, siapa 

yang harus bertanggung jawab dan bagaimana penyelesai- 

annya terhadap suatu tuntutan ganti rugi ?

C. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan.

3. Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU)

4. Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Pe

nerbangan .

5. Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan 

Kelancaran Arus Barang Untuk Meningkatkan Ke- 

giatan Ekonomi.

6. Keputusan Henteri Perhubungan No. KM 15 Tahun 

1988 tentang Pemberian Izin Usaha Di Kawasan 

Bandar Udara.

7. Surat Henteri Perhubungan No. A 813/AU.507/MPHB/ 

1991.
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D . Pembahasan

1. Perjanjian Pengangkutan Barang dan Pertanggungjawaban 

Para Pihak

1.1. Pembentukkan Perjanjian Pengangkutan Barang

Jika seseorang ingin mengirim barang dengan pesawat 

udara, maka orang tersebut pertama-tama menyatakan ke- 

hendaknya kepada pengangkut. Pengangkut dalan hal ini, 

dapat menyanggupi dapat pula menolak. Jika pengangkut 

nenyanggupi maka diadakan perjanjian, yaitu perjanjian 

pengangkutan barang dengan pesawat udara.

Perjanjian pada umumnya dan perjanjian pengangkutan 

barang pada khususnya mempunyai sifat konsensual. Ini 

berarti bahwa suatu perjanjian pengangkutan barang dapat 

terbentuk sejak para pihak sepakat untuk mengikatkan diri. 

Kesepakatan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim 

barang ini sudah cukup, walaupun dibuat secara lisan. Jadi 

tidak disyaratkan harus dalam bentuk tertulis, sehingga 

dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian di- 

anggap telah terbentuk hanya dengan kesepakatan yang di- 

lakukan secara lisan.

Namun apabila mengenai pelaksanaan perjanjian pe

ngangkutan barang ini dituangkan dalan suatu akta antara 

pihak pengangkut dan pengirim barang dalam hal ini bentuk- 

nya bisa Surat Muatan Udara atau perjanjian lain, maka 

adanya akta perjanjian ataupun Surat Muatan Udara ter

sebut, sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembentuk-
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an perjanjian pengangkutan barang. Dalam praktek pe- 

ngangkutan udara diharuskan adanya Surat Muatan Udara. 

Maka keharusan adanya Surat Muatan Udara ini jangan di- 

anggap sebagai suatu syarat dalam pembentukan perjanjian 

pengangkutan barang.

Dengan kata lain bila Surat Muatan Udara bukan 

merupakan suatu syarat untuk adanya atau terbentuknya 

perjanjian pengangkutan barang. Hal ini sesuai dengan 

pasal 7 ayat (2) OPU :

Meskipun demikian tidak adanya surat tersebut, suatu 

kesalahan di dalamnya atau hilangnya dokumen tersebut, 

tidak mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian 

pengangkutan udara, yang tunduk pada ketentuan- 

ketentuan ini, kecuali yang ditentukan dalam pasal 11.

Problema yang timbul di sini adalah kapan saat 

terjadinya konsensus, memang sulit untuk menentukan kapan 

saat terjadinya konsensus tersebut, tetapi apabila kita 

analisis secara seksama maka terjadinya konsensus tersebut 

dapat dilihat dari rangkaian kejadian atau rangkaian dari 

masing-nasing pihak tersebut. Dalam praktek saat terjadi

nya konsensus tersebut diwujudkan sejak diterimanya barang 

dari pengirim barang dan diisinya Surat Muatan Udara oleh 

pengangkut*. Selain bersifat konsensus maka perjanjian 

pengangkutan bersifat timbal balik sejak terjadinya kon-

*Wawancara dengan Bapak Sudiyono, Chief Cargo PT.
Merpati Nusantara Airlines, District Surabaya.
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sensus antara para pihak maka pada saat itu juga timbullah 

hak dan kewajiban antara pengangkut udara dengan pengirim 

barang secara timbal balik atau reprositas.

Sehingga dari uraian tersebut di atas, dapat di

simpulkan bahwa saat terjadinya pengangkutan barang me- 

lalui udara adalah sejak diterimanya barang dari pengirim 

dan diisinya Surat Muatan Udara oleh pengangkut yang ber- 

akibat pada saat itu pula timbul hak dan kewajiban dari 

pihak pengangkut barang dan pengirim barang.

Dengan terbentuknya perjanjian pengangkutan barang 

ini maka secara otomatis para pihak telah menyetujui 

syarat-syarat perjanjian pengangkutan barang yang biasanya 

dalam praktek syarat-syarat perjanjian pengangkutan barang 

tersebut dituangkan dalam Surat Muatan Udara.

1.2. Surat Muatan Udara

Surat Muatan Udara adalah bentuk surat yang umumnya 

digunakan apabila ingin mengirim barang dengan menggunakan 

jasa angkutan udara, sedang orang tersebut tidak turut 

serta dalam penerbangan tersebut.

Dalam OPU pengaturan mengenai Surat Muatan Udara 

adalah sangat ketat, sebab hal ini berkait erat hubungan- 

nya dengan tanggung jawab pengangkut. Pentingnya Surat 

Muatan Udara adalah karena Surat Muatan Udara mempunyai 

peran sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan barang 

melalui udara, kurang lengkapnya Surat Muatan Udara men-
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punyai akibat terhadap tanggung jawab pengangkut .

Di dalam Ordonansi Pengangkutan Udara pasal 7 ayat 

(1) disebutkan bahwa dalam pengangkutan barang kiriman 

maka pihak pengangkut berhak untuk meminta pada pengirim 

barang untuk membuat atau memberikan suatu surat yang 

dinamakan Surat Muatan Udara. Ketentuan ini seolah-olah 

memberikan kesan pengangkut tidak diharuskan untuk mem- 

berikan Surat Muatan Udara. Sebaliknya pasal tersebut juga 

menentukan bahwa pengirim berhak meminta kepada pengangkut 

untuk menerima Surat Muatan Udara.

Di dalam praktek ketentuan tersebut biasanya tidak 

dianut, karena Surat Muatan Udara ini biasanya sudah siap 

pada pengangkut berwujud "formulir blanko" yang sudah
3

dicetak .

Surat Muatan Udara selalu diberikan oleh pengangkut 

tanpa harus diminta oleh pengirim barang. Sedang jika 

pengangkut membuat Surat Muatan Udara atas permintaan 

pengirim barang, maka ketentuan pasal 8 ayat 5 OPU ber- 

laku yaitu ia dianggap bertindak atas tanggungan pengirim 

yaitu, kecuali ada bukti sebaliknya. Adapun alasan pe-
»

ngangkut selalu memberikan Surat Muatan Udara walau tidak 

diminta oleh pengirim barang adalah dapat dilihat dalam

2

Suherman. E., Hukum Udara Indonesia dan Inter 
nasional. cet. Ill, Alumni, Bandung, 1993, h. 69.

3
Purwosatjipto. H.M.N., Egnflertian Pelaksanaan Hukum 

Dagang , Indonesia, jilid III, Djambatan, Jakarta, 1884, 
h. 98.

2
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pasal 11 OPU yang menyatakan apabila pengangkut barang 

menerima barang untuk diangkut tanpa dibuat Surat Muatan 

Udara atau Surat Muatan Udara tidak memuat semua keterang- 

an yang disebutkan dalam pasal 10 huruf a-g. Maka pe

ngangkut tidak berhak menggunakan ketentuan-ketentuan OPU 

yang meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya, jadi di 

sini letak pentingnya Surat Muatan Udara bagi pengangkut.

Adapun alasan keterangan yang harus dimuat dalam 

Surat Muatan Udara demi kepentingan pengangkut udara 

sendiri menurut H.M.N. Purwosatjipto adalah :

1. Tempat dan tanggal Surat Muatan Udara dibuat.

2. Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan.

3. Pendaratan-pendaratan yang direncanakan di tempat- 

tempat diantara kedua tempat tersebut.

4. Nama dan alamat pengirim.

5. Nama dan alamat pengangkut pertama.

6. Nama dan alamat penerima bila perlu.

7. Macam barang.

8. Jumlah, cara-cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa, 

nomor barang bila ada.

8. Berat, jumlah, atau besar serta ukuran barang.

10. Pemeberitahuan bahwa pengangkut ini tunduk pada 

ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur dalam 

OPU4 .

10

4Ibid.. h. 99.
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Reterangan-keterangan di atas harus diperhatikan 

secara teliti dan cermat oleh pengangkut, karena 

keterangan tersebut penting artinya bagi pengangkut dalam 

hubungannya dengan tanggung jawab dalam proses pengangkut 

barang.

Dalam pasal 8 OPU ayat (1) dinyatakan bahwa Surat 

Muatan Udara asli dibuat oleh pengirim dalam rangkap tiga 

dan diserahkan bersama-sama dengan barang. Lembar pertama 

memuat kata-kata "untuk pengangkut" ditanda tangani oleh 

pengangkut setelah barangnya diterima. Dalam praktek me- 

ngalami perkembangan, sebab seperti yang telah dikemukakan 

bahwa pengangkutlah yang membuat Surat Muatan Udara itu. 

Misalnya Merpati Nusantara Airlines membuat Surat Muatan 

Udara rangkap tujuh. Surat Muatan Udara diisi dan ditanda 

tangani oleh atau nama pengirim. Dalam pelaksanaan sehari- 

hari ditanda tangani oleh pegawai bagian muatan/agen.

Adapun lembar pembagian Surat Muatan Udara yang 

dikeluarkan oleh pihak Merpati Nusantara Airlines adalah 

sebagai berikut :

1. Lembar pertama untuk pengirim barang.

2. Lembar kedua untuk dilampirkan pada manifest (cari- 

er).

3. Lembar ketiga untuk penerima (consignee).

4. Lembar keempat untuk station tujuan untuk ditanda 

tangani.

5. Lembar kelima untuk penerima sebagai bukti penerima-

11
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an.

6. Lembar keenam untuk dinas angkutan.

7. Lembar ketujuh untuk kantor pengeluar/agen.

Lembaran Surat Muatan Udara bisa ditambah bila 

muatan yang dikirim/angkut atas dasar pembayaran kredit. 

Bila yang diangkut lebih dari satu dinas penerbangan 

(nelalui) station transit. Dengan pengertian satu tambahan 

untuk tiap satu transit^.

Pengirim bertanggung jawab tentang kebenaran pem- 

beritahuan- dan keterangan-keterangan mengenai barang yang 

dinyatakan atau disuruh menyatakan di atas Surat Muatan 

Udara, pengirim barang bertanggung jawab atas semua ke- 

rugian yang diderita oleh pengangkut barang atau pihak 

lain sebagai akibat pemberitahuan dan keterangan yang 

kurang teliti, salah, atau tidak lengkap seperti diatur 

dalam pasal 12 OPU.

Sedang pasal 13 ayat 2 OPU menyatakan bahwa pe

ngangkut tidak wajib memeriksa kebenaran atau lengkap 

tidaknya keterangan-keterangan dan surat. Jadi pengangkut 

mengisi Surat Muatan Udara berdasar keterangan dari pe- 

ngirim tanpa memeriksa kebenaran dari barang yang di

angkut, sehingga apabila terjadi kerugian, misalnya ter- 

jadi kehilangan kemudian pengirim menuntut dengan mengato-
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kan barang tersebut adalah barang berharga padahal ke- 

terangan yang diberikan berbeda dengan yang dituntut, yang 

demikian maka pengirim itu sendirilah yang bertanggung 

jawab seperti apa yang tertera dalam Surat Muatan Udara.

Selain yang telah disebutkan di atas, maka fungsi 

Surat Muatan Udara adalah sebagai bukti adanya perjanjian 

pengangkutan barang. Khususnya bagi pengirim barang dalam 

mengajukan tuntutan ganti rugi pada pengangkut, maka Surat 

Muatan Udara harus diserahkan pula pada waktu mengajukan 

tuntutan ganti rugi. Surat Muatan Udara juga merupakan 

bukti penerimaan, sekaligus bukti mengenai syarat-syarat 

pengangkutan.

1.3. Kewajiban EMPU (Ekspedisi Muatan Pesawat Udara) 

Serta Pengangkut Udara Dalam Pengangkutan Barang 

Pada umumnya maksud diadakannya perjanjian pe 

ngangkutan barang melalui udara adalah segera terlaksana 

pengangkutan barang ketempat tujuan dengan waktu yang 

singkat. Berarti pengangkut mempunyai kewajiban utama, 

yaitu menyelenggarakan pengangkutan barang yang dipercaya- 

kan kepadanya untuk diangkut dengan aman dan utuh (paeal 

41 (1) UU No. 15 Tahun 1992).

Kewajiban untuk mengangkut barang dengan aman ber

arti pengangkut harus berupaya agar dalam pengangkutan 

barang sampai di tempat tujuan dengan selanat, sedangkan 

utuh berarti barang dalam keadaan seperti senula sebelum
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barang itu diangkut atau dalan keadaan sewaktu diterina 

dari pengirim.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, tidaklah 

mungkin keseluruhannya dibebankan kepada pihak pengangkut 

udara, untuk itu diperlukan jasa EMPU, sebagai pihak yang 

menyiapkan segala sesuatunya dalam pengangkutan barang 

sebagaimana diatur dalam Ketentuan VIII Inpres No. 4 Tahun 

1985. Perlu diketahui di Indonesia pengangkutan barang 

prioritasnya menduduki peringkat ketiga setelah pe

ngangkutan penumpang dan bagasi penumpang.

Maka kewajiban dari EMPU adalah mencari alat angkut 

yang layak yang sesuai dengan keadaan dan sifat barang 

yang dikirim. Kewajiban EMPU yang lain adalah menjadikan 

barang siap angkut, agar barang siap angkut, diperlukan 

adanya pengepakan, supaya tidak terjadi kerusakan dalam 

pelaksanaan pengangkutan EMPU dituntut memperhatikan ukur- 

an dan berat barang berikut pembungkusannya apakah sesuai 

dengan kekuatan pesawat. Bukan itu saja EMPU mempunyai 

keahlian tehnik dan bentuk pengepakan yang baik sehingga 

dapat mengamankan barang bila terjadi penundaan.

EMPU mempunyai kewajiban pemberian tanda packing, 

hal tersebut berkait dengan perlakuan terhadap barang oleh 

pegawai pengangkut. Penimbangan juga merupakan bagian dari 

proses agar barang tersebut siap diangkut, selain untuk 

menentukan besar biaya pengiriman juga menjamin keselamat- 

an penerbangan.

14

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ... MUFRODIN 



Disamping tnenyiapkan barang agar siap diangkut, 

pihak EHPU masih mempunyai kewajiban untuk menyiapkan 

dokumen angkut barang kiriman, dalam arti dengan penge- 

tahuan, pengalaman, serta keahliannya, harus dapat menge- 

tahui serta menetapkan dan nengupayakan dokumen-dokumen 

yang diperlukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi 

jenis barang.

Uraian di atas membahas mengenai tanggung jawab 

pihak EMPU sebelum barang dikirim ke tempat tujuan. Sedang 

apabila barang sampai di stasion tujuan, maka kewajiban 

EMPU adalah :

1. Ketika barang diserahkan pengangkut kepada EMPU, 

pegawai EMPU harus mengecek kembali jumlah barang 

dan keadaan barang sesuai dengan yang tercantum 

dalam Surat Muatan Udara untuk menghindari klaim 

dari pemilik barang.

2. Pada dasarnya pihak EMPU hanya melayani dari port to 

port, namum demikian EMPU wajib mengantarkan ke 

alamat yang dituju penerima jika hal tersebut 

diperjanjikan, bila penerima tidak mengambil, atau 

penerima sulit dihubuntfi serta merugikan pihak EMPU, 

atau pihak penerima tidak ada, maka barang dibawa 

ke gudang setelah pihak EMPU menghubungi kembali 

pihak penerima sebanyak tiga kali pemberitahuan, 

bila hal tersebut tidak diperhatikan dan sudah lt-wat 

tiga bulan barang tersebut dilelang.
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3. Berdasarkan pasal 86 (2) dan 90 (2) KUHD, EMPU 

diwajibkan mengadakan register harian buku harian, 

Nomor Surat Muatan Udara sebagai alat bukti.

Selain disebutkan pada paragraf pertama maka ke

wajiban pengangkut udara lainnya ditentukan di dalam Ordo- 

nansi Pengangkutan Udara maupun atas dasar perjanjian 

pengangkutan udara.

Di dalam OPU sendiri tercatat berbagai pasal me- 

ngenai kewajiban pengangkut dalam rangka pengangkutan 

barang, diantaranya :

a. Menandatangani Surat Muatan Udara, segera setelah 

barang diterima. (pasal 8 (3) OPU)

b. Dalam hal penerima tidak datang, menolak menerima 

barang, tidak memenuhi apa yang harus dilunasi maka 

barang tersebut disita. Pengangkut wajib menyimpan 

barang-barang ke tempat yang sesuai atas tanggungan 

dan tanggung jawab orang yang berhak. (pasal 17 (1) 

OPU)

c. Pengangkut wajib memberitahukan secepatnya kepada 

pengirim bila terjadi penyitaan, juga kepada 

penerima barang dengan telegram atau telepon atas 

biaya pihak yang berhak tentang penyitaan dan 

sebab-sebabnya. (pasal 17 (2) OPU)

d. Bila barang bersifat cepat busuk, dan pengirim dalam 

12 (dua belas) jam setelah diberitahukan tidak 

mengurus barang itu, maka pengangkut wajib mwnjual
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barang itu dan segera memberitahukan hal ini kepada 

pengirim. (pasal 18 (2) OPU)

e. Pengangkut bertanggung jawab secara pribadi atas 

kerugian terhadap barang yang disita. (pasal 19 OPU)

f. Biaya-biaya memilih barang jika perlu untuk pe- 

nyerahan yang lancar, ditanggung oleh pengangkut 

udara. (pasal 21 OPU)

Sedang kewajiban pengangkut yang ditentukan atas 

dasar perjanjian pengangkutan barang, antara lain :

a. Pengangkut menerima perjanjian pengangkutan barang 

dengan segala konsekwensi yang terkandung di 

dalamnya.

b. Menjamin adanya pengangkutan barang sebagaimana yang 

tercantum dalam perjanjian pengangkutan barang.

Disamping berkewajiban menyelenggarakan angkutan 

barang yang dipercaya untuk diangkut secara aman dan utuh 

sampai di tempat tujuan maka timbul pula kewajiban lain- 

nya, yaitu kewajiban untuk mencegah atau mengurangi ke

rugian yang mungkin terjadi atau yang telah terjadi. 

Haksudnya pengangkut harus mengupayakan untuk menghindari 

terjadinya bahaya yang dapat menimbulkan kerugian puda 

barang yang diangkutnya, serta mencegah terjadinya bahaya 

yang mengancam keselamatan barang selama dalam pengangkut

an .

Upaya yang dapat dilakukan oleh pengangkut untuk 

mencegah atau menghindari kerugian antara lain :
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1. Menyediakan alat angkutan yang laik udara.

2. Memeriksa barang yang akan diangkut apakah layak 

atau tidak, serta memperlakukan dengan hati-hati 

barang-barang yang akan diangkut, dan mencegah 

barang tersebut dari air/minyak.

3. Khususnya untuk barang yang berupa binatang hidup, 

harus ada surat dari karantina bahwa binatang 

tersebut sehat.

Kewajiban pengangkut untuk untuk mengurangi atau 

memperkecil kerugian pada saat terjadinya bahaya atau 

hal-hal lain yang mengancam keselamatan barang. Hal ini 

berarti bahwa bila terjadi kerugian maka pengangkut harus 

menutup kerugian yang terjadi, bila barang masih bisa 

diperbaiki maka pihak pengangkut harus berusaha untuk 

menjadikan barang tersebut seolah-olah seperti sedia kala, 

ketika pertama kali diserahkan oleh pengirim,

2. Penyelesaian Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Barang

Angkutan

2.1. Kerugian Atas Barang Angkutan

Para pihak yang terlibat dalam pengiriman barang 

selalu berusaha semaksimal mungkin agar barang muatan 

selamat sampai tujuan. Kendatipun demikian tidak menutup 

kemungkinan terjadinya kerugian atas barang yang dikirim.

Pada dasarnya ada 3 (tiga) faktor yang menimbulkan 

kerugian atas barang tersebut. 3 (tiga) faktor itu adalah
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kondisi dari barang angkutan, overmach serta pihak-pihak 

yang terlibat dalam pengiriman barang.

Kondisi dari barang yang diangkut dapat menjadi 

sebab timbulnya kerugian misalnya, cacat barang yang di

angkut, maksudnya sifat dari alam dari barang tersebut dan 

bukan dari barang lain atau situasi lain. Terhadap barang- 

barang yang memerlukan penanganan khusus biasanya telah 

dilakukan upaya penyelamatan sesuai dengan sifat barang 

tersebut.

Faktor lain yang menimbulkan adanya kerugian adalah 

overmach atau suatu keadaan yang berbahaya yang di luar 

keroampuan manusia untuk dapat dicegah hingga terjadinya 

kerugian, sehingga pengangkut terhalang untuk melakukan 

penyelamatan, seperti : cuaca buruk, badai, dan sebagai- 

nya.

Walaupun barang tersebut telah diserahkan kepada 

pihak EMPU oleh pengirim, maka pihak pengirim tetap di- 

tuntut kejujurannya untuk menyebutkan jenis barang. Hal 

ini berkait erat dengan kewajiban EMPU, yang harus ne- 

nyiapkan barang untuk layak angkut dan juga dengan perlaku- 

an pegawai pengangkut terhadap barang. Bila hal tersebut 

tidak diperhatikan oleh pengirim maka keselamatan barang 

yang dikirim tidak dijamin.

Pasal 87 KUHD menyebutkan bahwa pihak ekspedisi 

harus menanggung pengiriman barang, menyelenggarakan pe

ngangkutan dengan rapi dan secepat-cepatnya serta meng-
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upayakan untuk menjamin keselamatan barang, oleh sebab itu 

pihak EMPU dituntut seharusnya dapat memilih alat angkutan 

udara yang layak dan sesuai dengan kondisi dan jenis dari 

barang yang diangkut, mengatur pengepakan barang dan 

sebagainya yang kesemuanya tersebut untuk menghindari atau 

meminimalkan kerugian yang mungkin akan terjadi.

Dari pihak pengangkut, kerugian dapat timbul di- 

antaranya disebabkan dari 2 (dua) hal, pertama dari 

pesawat pengangkut, misalnya terjadinya kecelakaan yang 

menyebabkan kerugian pada barang, kemudian yang kedua 

kerugian itu timbul dari pegawai pengangkutan, untuk itu 

yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan beberapa 

hal tersebut adalah cara perlakuan pegawai terhadap 

barang-barang, penataan dan penyusunan barang muatan ke 

dalam pesawat. Ketelitian pegawai dalam membongkar 

muatan/barang-barang sewaktu barang tiba di station tuju

an. Semua hal tersebut disamping menjamin keselamatan 

penerbangan juga keselamatan barang. Apabila pihak pe

ngangkut lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban di atas 

ada kemungkinan mendatangkan bahaya yang menimbulkan ke 

rugian-kerugian materiil-finansiil.

Bila dalam pelaksanaan pengangkutan barang tersebut 

terjadi kerugian yang berupa kekurangan pada barang, mau- 

pun ketidak sesuaian dengan Surat Muatan Udara, maka 

pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait terhadap pe

laksanaan pengangkutan barang-barang tersebut harus ber-
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tanggung jawab atas kerugian tersebut.

2,2. Pertanggungjawaban EMPU dan Pengangkut Udara

Pihak pengangkut udara dan EMPU yang uerupakan 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman barang harus 

berusaha semaksimal mungkin agar barang-barang selamat 

sampai di tujuan. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi 

kerugian pada barang yang dikirim, terhadap hal tersebut 

pihak pengangkut harus bertanggung jawab sebagaimana di~ 

atur oleh pasal 43 (1) b Undang-undang No. 15 Tahun 1992. 

Demikianlah pula pihak EMPU pun harus bertanggung jawab 

terhadap barang sejak barang tersebut diterima dari pe- 

milik barang sampai barang tersebut diserahkan di tempat 

tujuan.

Di atas disebutkan bahwa EMPU bertanggung jawab 

sepenuhnya atas barang-barang yang dipercayakan kepadanya, 

sepanjang berkenaan barang yang dipercayakan tersebut 

menjadi tanggung jawab EMPU.

Pada dasarnya tanggung jawab ekspeditur berhenti 

pada saat barang dari pengirim telah diserahkan pada 

pengangkut. Pasal 88 KUHD menyebutkan :

Iapun harus bertanggung jawab setelah barang-barang 
dagangan dan lainnya itu dikirimkannya, harus me- 
nanggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang 
itu, yang mana dapat disebabkan karena kesalahan atau 
kekurang hati-hatian.

Bila itu dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab 

ekspeditur walau barang tersebut sudah berada di tanggung-
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an pengangkut, maka ketentuan pasal 88 KUHD tersebut me- 

rupakan perluasan tanggung jawab EMPU. Pihak EMPU ber- 

tanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama pe

ngangkutan atau berada di dalam kekuasaan pengangkut se- 

lama kerugian tersebut berkait dengan pelaksanaan pe

ngangkutan yang berhubungan dengan tanggung jawabnya.

Jadi bila EMPU kurang seksama dalam melakukan ke

wajiban sehingga berakibat menimbulkan kerusakan pada 

barang, misalnya, salah atau kurang seksama memilih alat 

angkut, kurang menyiapkan barang untuk layak angkut, lalai 

menyiapkan dokumen-dokumen.

Sebaliknya bagi pihak pengangkut maka pasal 88 KUHD 

tersebut dapat mengurangi tanggung jawabnya, dengan syarat 

bahwa pihak pengangkut telah bertindak sedemikian rupa 

untuk keselamatan barang.

Namun dalam praktek sering terjadi pembentukan 

perjanjian ekspedisi dimasukkan suatu syarat-syarat untuk 

mengurangi tanggung jawab pihak EMPU. Janji pengurangan 

tersebut diperkenankan sepanjang tidak dipergunakan untuk 

tidak memenuhi prestasi atau bertujuan untuk menghilangkan 

sama sekali dari tanggung jawab dan pelaksanaannya harus 

disertai dengan pasal 1338 (3) dan pasal 1339 KUH. 

Perdata, maksudnya harus dilaksanakan dengan itikad baik 

dan tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan serta ke- 

patutan.
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Apabila timbul kerusakan pada barang, lalu secara 

juridis dapat dibuktikan bahwa itu kesalahan yang dilaku- 

kan oleh EMPU, maka janji itu dianggap tidak pernah ada, 

dan akibatnya EMPU tetap bertanggung jawab.

Kenyataan yang ada dalam praktek sebagaimana yang 

terjadi pada EMPU PT. Desa Air Jatim, untuk menjaga 

hubungan baik dengan relasinya maka pihak PT. Desa Air 

Jatim selalu bertanggung jawab terhadap kerugian yang 

terjadi selama barang tersebut dalam tanggungannya, sejak 

barang tersebut diterima dari pengirim, walaupun mungkin 

kerugian yang terjadi bukan keseluruhan karena kesalahan
C*

pihak PT. Desa Air Jatim .

Sebagaimana suatu perjanjian pada umumnya, bahwa 

pembentukan perjanjian pengangkutan harus didasari oleh 

kata sepakat, namun karena hal ini sangat sulit dibuktikan 

maka dalam praktek pembentukan perjanjian pengangkutan 

barang didasarkan pada perbuatan pengangkut dan pengirim 

barang. Pengirim barang menyerahkan barang yang akan di- 

kirim, pengangkut menerima barang tersebut serta diisinya 

Surat Muatan Udara, maka sejak itu dikatakan bahwa per

janjian pengangkutan telah terbentuk.

Berhubung dengan pokok pembahasan tentang per- 

tanggungjawaban. Maka permasalahan yang lebih penting 

adalah mulainya pertanggungjawaban pengangkutan udara. Hal
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ini penting dan perlu ditegaskan sebab berkait dengan 

siapa yang harus bertanggung jawab. Kalaupun kita melihat 

OPU maka tidak satupun pasal di dalamnya yang menentukan 

hal ini. Merpati Nusantara Airlines, misalnya, menentukan 

saat dimulai tanggung jawab pengangkut barang adalah sama 

dengan saat terbentuknya perjanjian pengangkutan barang, 

dengan kata lain bahwa pengangkut telah bertanggung jawab 

terhadap barang kiriman saat barang tersebut telah di- 

terima pengirim, Surat Muatan Udara diisi serta ditanda 

tangani dan barang tersebut berada dalam penguasaan pe-
7ngangkut . Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan 

terhadap pengangkutan penumpang. Saat dimulai, tanggung 

jawab pengangkut tidak sama dengan pada saat terjadinya 

perjanjian pengangkutan. Jadi pada pengangkutan barang 

dengan pesawat udara, pengangkut bertanggung jawab saat 

barang kiriman diterima, Surat Muatan Udara diisi, dalam 

arti barang berada dalam kekuasaan pengangkut, tidak hanya 

pada waktu pemuatan barang di atas pesawat udara.

Berakhirnya pertanggungjawaban pengangkut sama 

dengan berakhirnya perjanjian pengangkutan barang, yaitu 

pada saat muatan barang diterima oleh penerima di gudang 

bandara, maupun sejak muatan barang diterima oleh penerima 

di tempat tinggalnya jika itu diperjanjikan. Bila di 

bandara tujuan pengangkut masih menggunakan alat pe-

24

7
Wawancara dengan Bapak Sudiyono, Chief Cargo

Kerpati Nusantara Airlines, District Surabaya.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ... MUFRODIN 



ngangkutan darat untuk muatan ke gudang bandara maka per

janjian pengangkutan barang berakhir pada saat barang 

sampai di gudang bandara. Perjanjian pengangkutan juga 

berakhir sejak ganti rugi telah dibayar, bila itu telah

terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada barang
8angkutan .

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pengangkut udara 

bertanggung jawab terhadap barang angkutan, sejak ter- 

bentuknya perjanjian pengangkutan sampai berakhirnya per

janjian pengangkutan barang.

Sejauh dibolehkan oleh undang-undang tidak ber- 

maksud menghilangkan atau melepaskan tanggung jawab naka 

biasanya pihak pengangkut udara telah menentukan suatu 

syarat yang membebaskan dirinya untuk bertanggung jawab 

dalam pembentukan perjanjian pengangkutan barang misalnya 

tidak bertanggung jawab atas keterlambatan barang dan 

sebagainya.

Di dalam pertanggungjawaban pengangkutan barang 

melalui udara dikenal adanya asas/prinsip 'presumption of 

liability', prinsip ini biasanya dihubungkan dengan 

prinsip 'limitation of liability'.

Pengertian prinsip presumption of liability' se

cara singkat adalah pengangkut uadara dianggap selalu
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bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul pada pe

ngangkutan penumpang, bagasi, serta pengangkutan barang, 

dan pengangkut udara tidak bertanggung jawab hanya bila ia 

mebuktikan bahwa ia tidak mungkin menghindari kerugian 

itu. Sedangkan pengertian prinsip 'limitation of liabili

ty' adalah bahwa tanggung jawab pengangkut terbatas sampai 
g

limit tertentu .

Alasan digunakan prinsip presumption yang dihubung- 

kan dengan prinsip limitation adalah untuk mengurangi atau 

membagi risiko yang ditimbulkan oleh pengangkutan barang 

melalui udara secara adil dengan bagian terbesar ada pada 

pengangkut. Sedangkan digunakannya prinsip limitation 

adalah untuk mengimbangi posisi Pengirim barang. Dalam OPU 

posisi pengirim sedemikian kuat dengan ketentuan :

a. Beban pembuktian tidak adanya tanggung jawab ada 

pada pengangkut.

b. Pengangkut tidak boleh mengadakan syarat-syarat 

perjanjian yang meniadakan tanggung jawab.

Suatu alasan yang penting pula adalah bahwa adanya 

ketentuan limit tertentu yang dihubungkan prinsip 'pre

sumption of liability' merupakan dasar untuk menyelesaikan 

tuntutan ganti rugi dengan cara yang cepat dan mudah tanpa 

harus melalui proses peradilan.
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2.3. Dasar dan Syarat Tuntutan Ganti Rugi

Berdasar pada OPU STB. 1934 No. 100, maka yang 

dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi adalah :

1. Terjadi kerusakan (damage) atas barang.

2. Terjadi kekurangan (shortage/partial loss) atas 

barang.

3. Terjadi kehilangan (loss/total) atas barang.

4. Terjadi kelambatan dalam pengiriman barang.

Bila hal-hal tersebut terjadi maka pihak EMPU mau- 

pun pihak pengangkut bertanggung jawab untuk memberi ganti 

rugi. Pihak pengangkut dan EMPU umumnya tidak memperjanji- 

kannya bila mengenai kelambatan. Biasanya Surat Muatan 

Udara menegaskan adanya syarat dalam pengangkutan, bahwa 

pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 

manapun, bila ditimbulkan oleh kelambatan datang dari 

barang (pasal 28 OPU).

Dalam praktek sering terjadi pihak EMPU maupun 

pengangkut udara inenolak untuk menerima atau mengangkut 

suatu barang yang risiko terjadinya kerugian amat besar, 

hal ini disebabkan karena dalam proses tersebut memerlukan 

kondisi/tempat yang sesuai dengan sifat barang tersebut. 

Ataupun dalam pengepakan atau pembungkusannya kurang ne- 

menuhi syarat untuk diangkut, jika pemilik memaksa agar 

barangnya diangkut, maka dalam Surat Muatan Udara dari 

barang yang diangkut tersebut diberi suatu catatan bahwa 

"pembungkus atau pengepakan tidak sempurna, risiko pe-
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ngirim". Bila terjadi kerugian atas barang tersebut maka 

kerugian itu tidak bisa dijadikan dasar dalam penuntutan 
- --10 ganti rugi .

Terhadap barang muatan yang tidak diambil yang 

berakibat barang tersebut dilelang ataupun dimusnahkan, 

maka adanya akibat tersebut juga tidak bisa dijadikan 

untuk adanya tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut.

Permintaan ganti rugi atas barang kiriman dapat 

ditujukan langsung kepada pengangkut ataupun dilaksanakan 

oleh EMPU atas nama pengirim sebagai pihak pemberi kuaua 

dalam hal ini EMPU hanya mewakili kepentingan pengirim 

sejak barang diterima dari pengirim sampai barang diserah- 

kan kepada pengangkut.

2.4. Bentuk Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Dalam Praktek, umumnya penyelesaian tuntutan ganti 

rugi atau claim ganti rugi diselesaikan di luar pengadil- 

an. Sedang Ordonansi Pengangkutan Udara maupun UU No. 15 

Tahun 1992 tentang Penerbangan tidak mengatur prosedur 

penyelesaian tuntutan ganti rugi, cehingga dalam duni,i 

penerbangan domestik di Indonesia setiap perusahaan mem

punyai prosedur sendiri-sendiri atas penyelesaian claim 

kerugian atas pengangkutan barang, yaitu cara melaporkan, 

pengambilan keputusan serta besar pembayarannya.
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Kerugian yang timbul dalam pengangkutan barang 

dapat disebabkan karena kecelakaan yang menimpa pesawat 

pengangkut atau juga disebabkan diluar kecelakaan, bila 

terjadi kehilangan atau kekurangan disebabkan di luar 

kecelakaan pesawat, maka ian^k-ah yang harus dilakukan oleh 

pihak penerima, dalam hal ini station manager, memeriksa 

laporan hal-hal di atas yang dilaporkan di bandara di nana 

peristiwa terjadi. Dan segera melapor kepada Dinas Pen- 

jualan dan Pelayanan, tanpa menunggu tuntutan pihak pe- 

milik barang atau kuasanya. Untuk laporan tersebut diguna- 

kan form khusus yang disebut Damage and Loss Report (DLR) 

dan biasanya pihak pengangkut dalam waktu 14 (empat belas 

hari) akan mengadakan pencarian sejak diketahui adanya 

kehilangan/kekurangan tersebut.

Bila pengirim raengetahui adanya kerusakan, ke

kurangan maupun kehilangan barang, dan dalam pelaksanaan 

pengiriman barang tersebut digunakan jasa EMPU, maka pihak 

pengirim dapat mengajukan tuntutan tertulis kepada pihak 

EMPU. Pihak EMPU mempelajari kasus tersebut, diteliti apa 

benar kerugian tersebut akibat kesalahan EMPU. Apabila 

terbukti bahwa kerugian akibat kesalahan EMPU maka ganti 

rugi akan segera dapat dibayar.

Apabila bukan kesalahan EMPU maka selanjutnya 

tuntutan diteruskan kepada pihak pengangkut oleh pihak 

EMPU atas nama sendiri. Atas laporan tersebut pengangkut 

udara di station tujuan melacak barang tersebut dengan
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mengirim form report ke station pengirim dan transit.

Setelah diadakan pengecekan dan ternyata barang 

hilang atau rusak karena kesalahan pegawai pengangkut, 

maka pihak station pengirim atau transit membuat jawaban 

pada form report, kemudian dari jawaban form report di- 

buatlah chargo damage and loss report, selanjutnya pihak 

pengirim diberi hak menuntut dengan mengisi formulir 

tuntutan.

Walaupun setiap perusahaan penerbangan mempunyai 

prosedur tuntutan (claim) sendiri-sendiri, namun pada 

hakekatnya tidak ada perbedaan yang pokok dalam pe

nyelesaian tuntutan ganti rugi tersebut.

Pada Merpati Nusantara Airlines, tuntutan ganti 

rugi harus diajukan secara tertulis dengan surat tuntutan 

yang menyebut ganti rugi, kerugian yang menjadi dasar 

tuntutan dan permasalahannya, misalnya dalara hal hilang 

atau rusaknya barang dengan menggunakan surat lampiran : 

jenis barang, soal hilang/rusak barang serta nomor damage 

and loss report.

Setelah itu surat tuntutan ditanda-tangani pe- 

nuntut, oleh penuntut tersebut diserahkan atau dikirim 

kepada dinas penjualan atau pemasaran kantor pusat dengan 

melalui district manager atau station manager dengan di- 

lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan :

a. Damage and loss report.

b. Formulir tuntutan yang ditanda-tangani penuntut.
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c. Surat Muatan Udara.

d. Fakta dan salinan.

e. PTI (Pemberitahuan Tentang Isi).

Kenudian district manager atau station manager 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tuntut

an tersebut dan diteruskan pada dinas penjualan dan pe- 

masaran. Sedang dinas penjualan dan pemasaran mengajukan 

pada panitia tuntutan, kemudian panitia tuntutan akan 

memutuskan apakah tuntutan diterima atau ditolak. Kemudian 

keputusan rapat panitia tuntutan disampaikan oleh urusan 

dinas penjualan dan pemasaran melalui district manager 

kepada penuntut. Dan pembayaran ganti rugi dilakukan oleh 

district manager disertai dengan penanda-tanganan surat 

pernyataan pembebasan atas tuntutan penuntut.

Kalau penuntut tidak puas dengan keputusan ganti 

rugi tersebut dapat mengajukan tuntutan Xagi kepada atau 

melalui district manager yang harus dilengkapi dengan 

alasan-alasan yang kuat, mengapa penuntut tidak puas atau 

tidak setuju atau keberatan terhadap ganti rugi tersebut. 

Rapat panitia akan mempertimbangkan kembali permintaan 

penuntut berdasar alasan-alasan yang diajukan.

Walau demikian, ternyata belum juga memuaskan pe

nuntut, maka tidak ada jalan lain untuk mengajukan tuntut

an kecuali mengajukan tuntutan melalui pengadilan. Namun 

perlu diingat bahwa hak menuntut ini akan hapus dalam 

jangka dua tahun terhitung mulai saat pesawat tiba di
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tempat tujuan, atau mulai hari pesawat seharusnya tiba**.

Dalam hal pengajuan tuntutan, maka yang utama yang 

harus diperhatikan oleh pihak periuntut adalah batas akhir 

pengajuan tuntutan, untuk tuntutan hilang Merpati 

Nusantara Airlines menentukan batas akhir pengajuan 

tuntutan adalah 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal 

pengeluaran Surat Muatan Udara, untuk claim damage atau 

kerusakan, batas pengajuan tuntutan adalah 7 (tujuh) hari 

setelah barang diterima, ataupun dalam hal terjadinya 

keterlambatan tidak lebih dari 14 (empat belas ) hari.

Semua hal yang menyangkut tuntutan harus diajukan 

ke kantor pusat melalui area manager yang bersangkutan dan 

tidak dibenarkan adanya putusan claim setempat. Walaupun 

demikian district diberi kewenangan untuk melakukan 

penggantian claim dengan batas tidak melebihi 

Rp. 200.000,00.

2.5. Besar Ganti Rugi

Mengenai besar ganti rugi yang harus dibayar oleh 

pihak EMPU, bila kesalahan tersebut disebabkan oleh ke

salahan EMPU maka tidak ada aturan yang pasti mengenai hal 

tersebut. Walau EMPU itu sendiri harus tunduk pada aturan- 

aturan ekspedisi yang ada pada KUHD, pun disana juga tidak 

mengatur besar ganti rugi yang harus dibayar oleh ekspedi-
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tur.

Dalam praktek mengenai besarnya ganti rugi terhadap

kerugian barang, ditentukan berdasarkan perundingan antara

pihak EMPU dengan pihak pemilik barang. Hal ini dilakukan

untuk menghindari pembayaran ganti rugi yang merugikan
12kedua belah pihak . Kecuali hal tersebut telah ditentukan 

lain dalan perjanjian ekspedisi. Sedangkan besarnya ganti 

rugi yang harus dibayar pihak pengangkut terhadap pengirim 

barang, bila kesalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan 

pihak pengangkut udara, maka untuk hal tersebut perlu 

merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku, UU No. 15 

Tahun 1992 pasal 43 (2) menyebutkan bahwa batas junlah 

terhadap tanggung jawab pengangkut sebagaimana diatur 

dalam pasal 43 (1) (besar ganti rugi) diatur lebih lanjut 

oleh peraturan pemerintah. Sedangkan peraturan pemerintah 

tersebut sampai sekarang belum ada. Sedangkan Ordonansi 

Pengangkutan Udara pasal 30 (2) menentukan bahwa besarnya 

ganti rugi dibatasi sampai jumlah Rp. 25,00 per kilogram, 

kecuali bila ada perjanjian khusus pada waktu penyerahan 

dari pengirim kepada pengangkut. Tetapi besar ganti rugi 

tersebut kalau dibandingkan dengan keadaan sekarang sudah 

tidak sesuai lagi.

Sekarang ini, dalam praktek penentuan pembayaran 

ganti rugi atas kerugian ataupun kerusakan barang tidak
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didasarkan atas nilai barang yang mengalami kerusakan atau 

kerugian tetapi didasarkan atas berat barang yang di

angkut, berdasar ketentuan Surat Menteri Perhubungan No. 

A/813/AU.507/MPBH tanggal 27 Agustus 1991 bahwa besar 

ganti rugi atas kerugian barang yang diangkut ditentukan 

setiap 1 kilogram dinilai atau diberi ganti rugi sebesar 

Rp. 20.000,00.

E. Keaimpulan/Saran-Saran

Secara yuridis untuk adanya pengangkutan barang 

melalui udara harus didahului dengan perjanjian pe

ngangkutan barang antara pengangkut udara dengan pengirim 

barang dalam hal ini bisa pemilik barang atau kuasa pe- 

milik barang (EMPU). Bila perjanjian pengangkutan barang 

tersebut terbentuk, maka pihak-pihak yang berkepentingan 

atas barang tersebut mempunyai tanggung jawab atas barang 

angkutan tersebut.

Dalam kaitanya dengan pembahasan Memo Hukum ini, 

maka pihak EMPU maupun pengangkut udara pada dasarnya 

bertanggung jawab atas barang angkutan, hanya saja per- 

tanggung jawaban tersebut sebatas pada barang-barang yang 

menjadi tanggung jawabnya. Jadi bila dalam proses pe

ngangkutan barang terjadi kerugian, hal utama yang harus 

diperhatikan adalah berada dalam tanggung jawab siapa 

barang tersebut,'setelah itu baru berbicara tentang proses 

penyelesaian dan gant.i rugi .
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Prosedur penyelesaian ganti rugi atau claim ganti 

rugi dalam penerbangan domestik khususnya dalam pe

ngangkutan barang antara pihak pengangkut dengan EMPU 

maupun dengan pengirim barang dapat dilakukan dengan me

lalui jalur pengadilan ataupun di luar jalur pengadilan. 

Dalam praktek umumnya penyelesaian ganti rugi tersebut 

dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan peraturan per- 

undangan yang berlaku baik itu pada UU No. 15 Tahun 1992 

maupun pada Ordonansi Pengangkutan Udara tidak mengatur 

secara khusus mengenai prosedur penyelesaian ganti rugi. 

Sehingga dalam dunia penerbangan domestik, setiap per- 

usahaan mempunyai prosedur yang berbeda mengenai claim 

ganti rugi, walaupun demikian pada hakekatnya tidak ada 

perbedaan yang pokok dalam proses penyelesaian claim ter

sebut .

Untuk di Indonesia, pengaturan mengenai EMPU dan 

pengangkutan udara, khususnya angkutan barang melalui 

udara didasarkan pada perundang-undangan, kemudian disusul 

oleh peranan kebiasaan sebagai pelengkap peraturan per

undang-undangan. Naraun dalam praktek adakalanya terjadi 

adanya suatu penyimpangan dari peraturan perundang- 

undangan yang ada sehingga dalam pelaksanaan pengangkutan 

barang sering dijumpai ketidak seragaman antar pihak-pihak 

yang terlibat dalam pengangkutan udara.

Hal tersebut terjadi dikarenakan peraturan yang ada 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan
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kebutuhan jaman, belutn adanya pengaturan secara khusus, 

belum dibuatnya aturan lebih lanjut dari yang ada ataupun 

adanya perkembangan dari hukum internasional di bidang 

hukum angkutan maupun ekspedisi udara.

Maka dari itu perlu diadakan pembangunan di bidang 

hukum pengangkutan udara terutama di bidang hukum angkutan 

barang maupun EMPU yang fokusnya adalah penyeleksian dan 

penyesuaian undang-undang pengangkutan sisa jaman Hindia 

Belanda sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

jaman, segera dibentuk suatu peraturan mengenai masalah- 

inasalah yang perlu pengaturan khusus, dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah pemeberian bentuk pada kebiasaan yang 

sudah mapan di bidang EMPU maupun angkutan barang dan 

mengangkatnya di dalam suatu peraturan perundang-undangan.
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P E M E R IN T A H  PROPINSI D A E R A H  T IN G K A T  I JA W A  T IM U R  

DIREKTORAT SOSIALPOLITIK
JL. PEMUDA NO. 5 TELP. 43020 -  45673 

S U R A B A Y A

S 'k
SURAT KETERANGAN

_______Untuk melekuken survey /  research________

Nomor : 072/., ~ M M .. .13031.... 1.9.93
tvmbaci; l.SRT.DEKAN FAK.HUKUM UNAIR SBY 20 OKT'93 No .3008/PT,03.H5.PH/N/1993  

2.SRT.KAKANWIL DEPHUB PROP.JTM 28 OKT'93 NO.PR.003/2735-/X/93

lengingat 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tehun 1972
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jaws Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub./187/1972. 

dengan Ini menyatakan T ID A K  KEBERATAN dilakukan survey /  research oleh :

ama Penenggung Jawab 

l a m a t

hemi /  Acara lurwey /  research

•asreh/Tempat dilakukan survey/research

emanya survey /  research 

engikut /  peserta survey /  research

M U F R O D I N  

M H S .  F A K  .H U K U M  U N A I R  S U R A B A Y A  

T A M A N  D U P A K  B A N D A R E J O  1 1  S U R A B A Y A  

"  U P A Y A  P E N Y E L E S A I A N  T E R H A D A P  T U N T U T A N  G A N T I  R U < 2  

D A L A M  P E L A K S A N A A N  P E N G A N C K U T A N  B A R A N G  A N T A R A  -  

E K S P E D I S I  M U A T A i l  P E S A W A T  U D A R A  D A N  P M G A N G K U T  -  

D A L A M  P E N E H B A N G A N  D O M E S  T I K  " .  

K O T A M A D Y A  S U R A B A Y A  

1  ( S A T U )  B U L A N  T E H H T U N G  T G L .  S U R A T  D I K E L U A H K A N .

danpn ktentuan-ketentuan sebegsi b fik u t  :

Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan rrielaporkan kedatengermya kapada Bupati/Wdikotemadya Kepa la 
Oaerah Tk. II dan Kepolisian setempat.
Mantaati ketentuan-ketentuen yang barlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
Menjejja tata tertlb, keamanan keiopanan dan knuiilasn serta menghindari parnyataan-parnyataan baik dengan lasan ataupun tulisan/lukisan yang 
drpat rmlukai/manyinggung peratsan atau menghina egama, bangsa dsn negara (tori suatu golongan penduduk.
Tidak diperlerwnkan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetepken sebagai tersebut di etas.
Setdah berakhirnya dilakukan survey/research, diwajlbkan terlebih dahulu maltporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat manjanal sdetsinya 
pelftksonwn survey/research, sebdum meninggalkan daerah tempat survey/research.
Defcrm jenijka w jktu  suatu buton seteiah selesai dilakukannya survey /re search, dowejibkan member ikan tiporan tentang pelaksancan dan hasil-hesil- 
nyA kepada

1. Ketue BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Jawe Timur
2. Kepala Direktont Sospol Prop. Daerah Tk. I J a w  Timur.
3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II yang berwngkutan.
4. KanwiI/Direktorat/Dinas/Jawwtan/Lembaga yeng bercangkutan.
5.................................................................................................................. ...................... ................

. Suret keterangan ini ekan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata behvw pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan- 
ketsntuen sebagai terse but di at at.

E M  B U S A N diiffmptikan kepede

1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.
9.
Q,

Yth. Pangdam V/Vrewijeye*
Kapolda Jawa Timur
Ketue Beppeda Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur 
Kanwil/Direktorat/Dinas/JavMtan/lnstanti/Lemboga ybs.
Ptmtaintu Gubernur di S U R A B A Y A
Supit Kepala Daerah Tk. II
iW:Mkotemedya Kepala Daerah Tingkat II S U R A B A Y A

REKTOR ‘UMAI'R "SUBABAYA.......

s u r . b . v . 2 -  N O P J M B E R

A.lt. GUBERNUR

J I i
'■ r . ' . . „

<x:

DAERAH T IN G K A T I 
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Vlerpati
SURAT - KETERANGAN "***"
NO. 980/DM/XII/1995

PT. Merpati Nusantara District Surabjtya dengan ini 
menerangkan bahwa j:

N\ a n a 
No. Induk 
Jurusan 
Status

Alamat

M u f r o d i n
038912942
Hukum Keperdataan
Mahasiswa Universitas Airlangga 
Surabaya
Taman Dupak Bandarejo 11 
Surabaya

Telah mengadakan Survey / research di PT. Merpati 
Nusantara District Surabaya pada bulan Nopember 
1993 .
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diperguna 
kan seperlunya .

Dikeluarkan s Di Surabaya 
Pada tanggal : Desember 1993
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i i

PT Desa A ir Jatim

SURAT - hETERANGAN

PT. Desa Air Jatim yang bertempat di Bandar Udara Juanda 

Surabaya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : liufrodin

Status : Mahasiswa

Universitas Airlangga Surabaya 

.Fak/jurusan : Hukum/Keperdataan 

Nomor Induk : 038912942

Telah mengadakan observasi di PT. Desa Air Jatim yang 

bertempat di Bandar Udara Juanda Surabaya, dari tanggal 

16 November sampai 30 November 1993.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan 

seperlunya.

Surabaya, 30 November 1993 

Pimpinan PT. Desa Air Jatim

PT. Desa
J afan P a h l a w a n  I t 2  /  I, S u r a b a y a

Tilpon: (031) 2 7 0 1 4 4 ,  F a x : /03I/ 2 7 0 1 4 4 .
B a n d a r  U d a r a  J u a n d a  : Ti/p o n : 8 /  I Q S 4  &  8 3 1 8 3 1 ,  Ext. 6 3 8
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P.T. D E S A  A I R  J A T I M  
(A IR  -  CARGO SERV ICE )

E. M. K. U.
JI. Pahlawan 112/1 Tclp. 270144 

Juanda Tclp. 811054" 
Surabaya

.Telah d ite r im a  baranfi un tuh  d ih ir im  

Dari 
A l a m a t  

Dikir'm kepada 

Alamat

U n it  Juanda 

5HJ. 12C. 7001 • 552.800, 5

' t . t .  N? r ;S 720

I s i

Jumluh / berat 

Perincian koli

Birya Pentjiirim^n. 

1. FREIGHT : .
10

kg 0 Rp. 

kg Rp.

G C W Rp.

?■ H.C t Handling Charge ) .......

3 SM .U  { So rat Muatan Udara ) 

4 . PPn, 1tf| .............................

Yany mejiyerahkan

r
Jumlah

Rp......rr-w..! J V . —' -
Rp,

Rp.

Rp.

1 __1 0 > - )
.... 6CC,~-

_ p, 0 coRp......... .-.O.y/.j.r̂ r

1
KTTfcNTM*
1. In  Can biu-ruie Udult d lp e rik fa
2. p ** jcim itn b>-r*ni: T t ’ N A I .
i .  T v u d r .5 t K p ;n i» V ;tte n U » *n  o ra  o n  an si P c n R M ic k u U a  u d a ra .

Surabaya, C!-2:-.KOjjGXu.b^r.... 19..9-3- 
/ V  P.T. l,£SA A fa  JA  n M j

i | t e /
■x.........r.......
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1 2 6 . 7 0 0 1 . 5 5 8 . 8 0 0  5
U>*rl L<ipnK\juft Uclorn)

m S u r a b a y a .....................

SURAT MUATAN UDARA.
T IH A K  u / \ P A ’ : ) 'P G R D A G A N G n A N  
i

1 2 6 . 7 0 0 1 . 5 5 8 . 8 0 0  5
Toj-i.in (l.r»naitwnn \j i6 re)
Jakarta

-*aoa...F%...*r.Q.n:Ua...... ....... ...... ...........  
a !. am at .....Ji». ...JftL.. lIa.G.y.iii\...AGhari. Hoxymaa. B lok ,.. l^.Jl/2.9  Jakarta

r t . . i !  i i ’ ;i no- 1 j .^ H th  ! Cara twm burtg- 
mi>f 1 p ir.jn«) I kuiart

t

ftLUi-

J t N IS  D A N  O A N Y A K N Y A  »3A R A N G

COLLIE i JOCLTH/C PAIC3T e

J T L  P C N E R D A N G A N

*.) r ........ .......
<>» .............
Ke .... .
B’ ly 1 ’’>oKu't*ti i,i|n-}:ih

S u r a b a y a

.................J n ,  k n r . i t  a .....................

I.’rrut ti'm . Kg. yg, 
dikpnnVnn UiV»f?>n

1 0

Tnftpivntuk MV1P |
____  Xfl ' I

6 0 0 , —

T U N A I

6 o 0 0 0 ,

K R L D IT  [I He' LJ  orvt r

I ................ 6 0 0 , t i - : : : : . ,  r : ......... :

.. J .. .500,1--

T<'fTU’ .(.ti'H ip  .i />;"<? tu M t riise tu jo i' Himt tx-Titturfwi Omns rwtw; fiiqKul
Prrn |iiti b 'irh .ilt nm n'jui..ifi pvrtKwiliflri ynm| Mtl.lh 8,1Q0,~
f >:-fr ;hr, n dvng.in mi "f}k#n. bahw a ketvr.inoa/vkuiH -
ran.; .n ,  ,itg d u n u at o^da li.i.am no in i dtfsluh benar dan bah- 
w a ’ i.t ■ v - i^ n .a  S Y A R A T .S Y A R A T  P E N G A N Q K U TA N  
YANi!» U  f^TEHA ^AOA H A L A M A N  B E LA K A N G  S U R A T  
p i n o a n g k u t a n  ;n i .

PT, Pronto"f'rtyif ifr 
Aiomin Surabaya

<' "i ■.:> “i-- ,'r im

CA1 AT \N INFORMATION)

Desa 128720
N o . 1 U m u k  : P en g irim

k l a u a a n  u a r a n g  o a n  , ^
B U N G K U S A N  D A R !  I  U A f l  J fxiao li» r- rgal} , . . .  !

j Di (Tc-mpat) .... ... .....
■ Ketika p^nnrlnissn burang 
I pervger>Dkutan T U N O U K  
I K U T A N , S E Q A C M M A :
I B E L A K A N G ,

bitk, iorkt“Cua!i yarijils '
!r"

1 7/Wi -

smb.er 
irabaya

19S3

yano tersubut d i atws, yens um uV ‘ 
 ̂SYARAT-SYARAT PENGANft 

MUAT DI HALAMAN SErJ) ‘..AM 
ng Itu  A am piiknya cidrl (ucr .jiiJ n h  

n/J i h n lp m arvh i.

_ , i . ryf nft ?• rY 1
n ' k y m ®
1 1'l'fi !iit' if-rftt.rvv: p< rr<j kn t ..'tfiu p'jjn 'm yi

Sur.M ?T)U4t>in <ti iS bu s t Jalom rangkap 9  sedans lam b^r Vr 

1, 2 a:.rt 3  ;h **11 d i.n  m^rnounYtfi kokuatnn yang sama.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ... MUFRODIN 



j URAT WJATAN U D A R A
TIDAK OAPAT QiPERDAGANGKAN 621.6002. 316731 4

Tff.TST.-rTt.-rgT s t -

• CV DIAMOW S A R I.

KOEPANG, I | - ,l 11. { y ' » ■ I* i i !| (. <
<tior . - • iT

* -
 

f
t Cara ptmburv^ 

'kuwrn 1
JENIS DAN OANYAKNYA BARANG

-  —T-, „
UKURAN ATAU BE8AR.'

• * • • ' ?
”  Barat kq»H'''l*m K9r

r r  •%!!•'*

: "'2; 

• '

C O L L I D O C / MAKANAN. : 1 5 ,

1 r X 1.* 

■ I G F " '
* „

r  '*) }

■ ( 5 ^ ,  . ,

' ,> 4 -

Hi ̂ .EBBANGAN

. DoWnen dWlalivlam 
tot

..j c o e *. «««»*•■> >««

B er«  dim. Kg. yg. 
dikonakan bayarsn

Tarip untuk tiap  
K».

J 2 5

S - - T ...................... : ........

.......X ? 4 7 0 ; -  -w<

l| ^ |  H it

V1*1

36*750^

KRfeDJT ‘ paiwrtmc

■&

"."7,; '• '•V't/p*rh«ntlarv ymjj tata^dtotujut: llhttt paraturnn dinat twvganakut. 
nokut btrhtk mtngubch tampat-tampai parhantlan yann tolali dlsetulut. 41.950*- : •• v. - l-i.iVv.V.

 ̂ j 1 * ** j,
.Irr daw„Siv Ini. manaran^kan, bahwa kataranfl*n-kate- 
) V?**a e rnutt pada hitim-fn Inl idslah banardanbah- 
* m amrtm i SYARAT-SYARAT PENGANGKUTAN  
i  T g R T tR A iP A p A  HALAMAN BEIAKANG SURAT 
ANGKUTAN : ' :.

DIAKON SARI.
>■■■' ■' SURABAWt:.1̂ . t t ■■!•»««•««%*«»•*•* « T » • i # * * r « > r > # f  **•■»»«**•«»••• *♦ *♦*%*••»**•• »»»!»■«».

tffri^sn (fan etp Ptnflirfm
"7?

KEADAAN BARANG DAN 
BUNGKUSAN OMlI LUAR

s q  b .

rAN.tHANO UhlG IN FO RM A TIO N S  i  -j ( j

E x  S P T  1  ■ f f  1 0  K g

Dt(Tafnpat) suB*.aK'wa£aw3£v
Kettka panarimaan barang-baranj yang to r ^ u t  di ,ata»; y«0&ur»tuK 
penflengkutan TUNOUK KEPADA’SYARAT-SYA^^ttfeN.GANQ- 
KUTAN, *TOAGAIMANA DIMUAT_6 i .
BELAKANG, kwctoin b v *n ^ b a « r^ l^ n O T M W ^ 'sQ ^ ^ y ^  v j 
baik, twkecuali yang d U e b u t k a n ' j f i ^ '*£<$'

•'

.>im&tm
(«(twa viijfvri ur^f c»prp«n£Jrvs|<ut atau a^innyt

Untuk : Pensangkut Simt muatan ini dibuit drittn rangkcp 7 t«dar>g lembar k i 
1, 2 don 3 adelah atll dan mempunyai kakuatan yanQ sama.
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LAMP. I, HIN 10/1991

M ernat!

CLAIM
Nr. : Date :

LOSS

AGE

IE
O F /T O  S H IP M E N T  F O R W A R D ED  U N D E R  C /N NR  

BAG G AG E C A R R IE D  U N D E R  T IC K E f

*>'N
i

TO : CLAIMS DEPARTMENT 
HEAD OFFICE 

J A K A R T A,
. 1 1 - r- ... ■■ i‘»n-

CC : CLAIMANT. '

:e has been effected with ; 
i red.

-rrnw
L IST  OF ITEMS  

(as described on Invoice)
C O N D IT IO N  

{old/r h :v v )
IN V O IC E  PRICE AMOUNT

r to : PIR NO. 

C D R N o . . 

CL R No. . 

/ IARKS ..................

T O T A L -

'O R T A N T

^ U M EN TS A T T A C H E D :

J G A G E  C L A IM : 1) Pax Coupon or ‘ CLAIMA.MT
Pax Manifest

2) Nnffflnqe Claim lat]. Address
RGO C L A IM : 11 Aitway Bill

2) Invnicrc
3) A .V . I .

A IL  C L A IM 1} A V  7 Siijnniuro

;IND A T T E N T IO N TO C L A IM A N T
’E R H A T IA N  KEPAD A  P E N U N T U T
to time lim itation is set for claim settlement, however claimant will be 
oMtcd as soon as possible.

'Tfiak. ada ketentuan mcngcnar jangk^ wnktti swam torvtn.'an hams diselesalkan, tetapi diusahakan secepat mungkln 
icruinlLit aknn diberitahu/diberi surar r̂tcjcjiInn.
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LAMP. Ill, HIN 10/1991

Merpati

CARGO TRACER/FOUND REPORT

U R G E N T

To StaUonmonngerfs) : Suhjnct
F R E IG H T  C/M No. 

M A I L  0 opache No. 

Weight........................
Consignor :

Consignee ;

danifested/overcarried on plane PK — 

ru!l description1 of missing/found item(s) :

IVo cabled as fdllows :

found/reported lost please :

No.

m

KGS, N o . : ............. ' . o f

Date :

pcs

Space available for your own use

ip returned :

-ply ■
necked by : :

Date :

Station : 

Departm ent : 

Signature :

indly give us (u!l in form ation by returning attached slip duly completed.

R EPLY-URG ENT

ite :

) Station ;
no your C A R G O  tracer/found report No.

e articles enquired alter w ith  your abovnmeniioned Uncer/found report (delete if not applicable)

were duly loaded here.

were reported found/lost here.

h?|vc not been reported fountl/los? hern.

[will be forwarded/have been forwarded lo 

|by P K -  i Wj on r j

Ihave been mentioned in our letter Mo. :

b)w<MU erroneously not loaded here, 

dj please forward to :

under C /N  No.

to : date

Dole : 
St.)lion :

FORM N O : Signature :
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1-AMI'. IV,. I11N 10/1991

Merpati

CARGO DAMAGE REPORT (CDR) n o .  :

{Not to bo comptetod II ilumop! notkud nltor doll very to con ilont*}

Flloht/D ata

A W D . n r . O n in  o f  l iw n O il || i r i  1 ’■ 0 « » l in * t lo n P o in t  o f  la d in g

Id n y /n t o n lh /y u n r ) 1«c c . m a n l f u t )

Shipper:
Ao#pt!

N u m b e r o l 

plocfli
Ccminnli 1 olil vvoIqM In tu re d  : Q  Y a i

O NO
Dtclsrnd v*lu« (or citrrlnoo O  Y « i

D  No
N u m lw r o l 
i Ih iiu  u'm I plt'CCi:

DKfaranc* 
In w ifg tit:

Coniljjri** :

d a m a g e ” ™  PACKING  
Otnkan 
Conodad 
Crmhnd 
Hole In 
Rlppori 
Soaini Dpnn 
Topo to il)

Tnpo lo o iu  
0

T o rn  

Wnt

INNER PACKING

Cotton wool
Nawipnpor

L — Paddlnfts
Pertltloni
Snwduit

Tinue popor
Wood blocking

— Wood thnvfnoi

CONDITION CON TEN IS

Brokon 
Docd 
Docoyod 
Eromit 
l.imklin)
Ovmlinniod 
Hultlti'u 
Sick/Injur ud 
Sollod 
r>()uiiil<od 
Will nd

riAMAdn o is c o v n in n
111 nlivrnlt ip t  m i .
W him  tniliMi) In to  o ltu in fl 
W han i<i)lndln|t ho rn  f ilte r* !!

Whoii uniMpDi iln-j h o rn /to  w o ilh o u u  

In vvdinituuin of ...........................................

u a m a Cii: nun in
l l iin d llu fi {m il tndii'u

|iri[>rofrn< Irt nlicmM
1ni|ir(ipiif In vim
11m i>iitpnt iiuwi.n;t|!innilMn() In woioltouio 
Inmluqnntu pm -.In;)

lu i i  lumj ti mnpof tn tion-ilrnu

n i : t ; u i ’ i : n A G i :

Itiifto js lltlu , c o n td o ti d u M ioyod  

tn<[M))!i!)t(!, fiv.k of llnitt 
O tlijiiw il ou!iu |i(S(.klnij nu t (am o ved  

D iiijin n l wmppiji»! m n t'w v il
crmiuii.in fcphtccd hy: ........

t*tw:knip; ii:nti;il 
Piick>it|<i ilu (;iji-d  

I'nckiij/n tnjM’d

C o n lim li (lhir».kmi I I Yi:t I I No  

If in , Ity v'.fium f

W1 lie I* 'pt’< In1, iniii  ̂ iit'ii/li'f-' il ?

CI*:i-m r ri.i'ip I • i inn

('im ilijM i't '/S 1-.!;*! .i'i inf in m>'<f I I Y in  I I N o , 

n o p o rt if to u ld  bo conM n ilg nud  Ity  C in to im  A u th o ritie s .

REMARKS;

N o lo  If diimiHifl nxt.m uh U  7 SO. ni r . (u iv .ilrn i in i i th n  r im e u i.y  it llm v c y  M c jtn il n l n M n y d 'i  n(|tint liftl to  I jO co io p lo tod  

w h ic h , in cat# ol live an lrno li lo x c rp t h "  no p icn l lu h ) ,  h iw h u  o i i;po» i t<> l>« p ic p tn v d  by s veto iln ory  ju iflo o n .

O IW O IN A f AJ)[>HE SSr.-l) I <): C I A l M . ' i  i i I  »* I j C O M I‘1 I: U. I) A I . IS u ilo n /D u p l. codu)
.1 A K A It I A I ) XJ

Cop'ci fii^ iit in  of OrpuMuiu
<■■■*,  .■ 1 • 1 '  . «'.r

I
i
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fV'.crpc :i

CARGO L0 S5-REP0 RT
TO CLAIMS DEPARTMENT 

J A K A R T A .  (2 X)

No. :

To be completed mid forwarded to CLAIMS UEPT. diioctly aflor discovory and irrespective whether claim 
will be lodged. If not duly completed it will Ik  returned.
On lodging the claim the following Claimant’s documents to be sent soonest:

Goods-Clnim: AVI {local shipment)* AWB {not copied Invoice, Clalmform 
Mail-C la lm : A V - 7  (not copied), Clfcimf<j:in.

If Plane-Message , Tracer & Pound Reports, Irregularity Reports and Routine Reports already sent to CLAIMS 
DEPT. please quote number and data X I* ! .
Station/Airport to be mentioned in three lottei rode.

Prepared at Station/Airport : ..............................
AWB. A V - 7  N o . : .................................................. Issi.r* i at

................. on
on

19
19

Airport of Departure: ............................................... date: ................................./
Receiving date at Station/Airport of De;'atlute : .............................................
Airport of Destination : .......................................................  time of arrival : . .
Receiving and Delivery date at Godown Destination : ......................

GA

Latest discovery particulars received from and witnessed by last Carrier: (o)

Other particulars made by former nnd witnessed by latter Carrier(s) stated In AWB/AV — 7 / 
Manliest : ..............................■..................................................................................................................................................

i « ♦ » *

Consignor: ........................................................................ .. Address :
Consignee: ...........................................................................  Address:
Consignor's/Consignee's Importance : .............................................

Custorns-Vnlue : .........................■...................................... ...Inr.utcd by : ..............................................................
Insured amount ................................................................. ..Condition :* ............................. ................... ............
Invoice Value : ............................................................. (f insured and damage/lo-ss in excess of US. $ 250,-
Lloyd's Agent or sworn Surveyor to be n: feral by Claimant.

Name & Function ol Discovcrer and Witnesste^; ‘ 1} .................................................................
2 ) . . . . ..................................................................................... 3 ] .......... ...........................................................
Loadmuster/Godownmaster/
Employee in concern/Loadmaster . Customs O f f i c e r  or any other Discoverer & Witness,

Signatory Discoverer(s) and Wilness{r:s) 

1.
2.

3.

Signed by Station Manager

19

Stamp

Station ol Dr?f>nr tin r? 

Station(s) of Transhipment:
(") Witness only in case of damage:
(o)  to be informed soonest by Station of 

Arrival
(x) to be deleted if not applicable : <
(xx) quote number on answering questions
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|x> G O O O S/PER IS IIA B LES/L IVE  S T O C K /M A IL

Generally In cose of T O T A L  LOSS. 

SHORTAGE or D E L A Y  (x) :

(xx)

21 .......................................................................................

:J) ..........................................................................

1. Accoidtng lo AWI3/AV —7
a. Nature of Goods :
b. Total welght/measure/vnluo
c. Total number of packages:
d. Marks & numbers on packing:
e. Nature of packing:

2. Kinds of stickers/annotations e.g.
"this side up" "fragile" :

3. Discovery-time :

A. Place of discovery :

5. Claim-amount :

6. Other particulars :

* . .. — .

In ease ol T O T A L  LOSS :

7. Result of Tracers (o)

fj. I.ocal police Authorities
informed (copy nM)uer»t lo bo 
attached herewith) ;

9. Probable causes :

/)  ...................... .....................................................
:;i .......................................................................................

y ) .................................................... '................................. ;

In case of SI 10111 AGE :

10. Underweight discovered 

IT. Particulars to shortage:

12. If damage cause to shortage 
state naluic of damage:

13. Probable causes to shortage :

10} .............................................................................

i d  .......................................................................................

i;o ...................... ‘ .................................. ...........................
*

13) .................... .. . . .............................. ...........................

If) ease of D ELA Y :

M. Cjnsitjnor/CdnsltjnriR informed i 1̂
Icopy of information to be Mtnched
herewith) i

♦ i
10. Cnuscjs lo delay : J 1 i) .

Parnculnis other than mentioned 
above :
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LAMP. VI, HIN 40/1991

Merpati

SIJRAT P E R N Y A T A A N  PG MBEBASAN

Yang bertanda tangun dibawah ini :

N a m a : .................................................. .................

A1amat : ....................................................................
i

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima dari PT. Merpati
Nusantara uang sejumlah : IDR ........................ *...................

( 1 USD = IDR .............)
Uang ini diterima sebagai penyelcsnian terakhir dari tuntutan mengenai 
kehi1angan / kerusakan / ke1amba tan dal am pengangkutan .............

Sesuai dengan berkas no. : .................................................
yang dikirimkan atau diterima untuk dikirimkan :

dar i : .............................................................. ..........

ke : .................................................. -.............. ......

dengan I i eke t/Sura t Muatan UrJat a no. : ...................................

tanggal : .....................................................................

Saya setuju untuk membebaskan pr. Merpati Nusantara, pegawai-pegawai- 
nya atau agen-agennya serta semua pengangkut lainnya yang turut menye- 
lenggarakan pengangkutan ini dari tanggung jawab terhadap semua turv- 
tutan dari pihak lain, termasuk tuntutan mengenai segala macam biaya.

Dalam hal pembayaran ganti rug i oleh PT . Merpati Nusantara menyangkut 
kehilangan bagasi atau barang kirinian, jika bagasi atau barang kiriman 
itu diketemukan kembali, saya setuju untuk membayarkan kembali jumlah 
uang sesuai tertera diatns kepada PT. Merpati N u s a n t a r a  atas 
penerimaan kembali bagasi atau barang kiriman tersebut. Jika uang 
yang telah diterima tidak dikomba1 ikan dalam waktu satu bulan setelah 
pember i tahuan tentang d i temukai «nya kembali bagas^i atau barang kiriman 
tersebut, PT. Merpati Nusantara berhak untuk melelang atau menjual 
bagasi atau barang k iriman i tu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Dibuat di ......................................
Pada Tanggal .............
Materai secukupnya.

S a k s i : ....................
A 1 amat : ...................

Ptfkerjaan : .................. (landa tang an)

i kembaj i kan ke :
Dinas Pel ay an an, Up.Kiyian K la in'. 
Kantor Piisa1,
Pr.MERPAI'I NUSANTARA
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Merpat1
LAMP. IX, HIN 10/1991

PKKNYATAAN PKMHKHAKAN TANCJGIJNG JAWAB

Karni. b <?r L 6.ticJa I a  • iR r n \  d i b «■«w*< h in i.

N a m a

.A lama L :

S e b a g a i  p e n H i r im  it / ir a n / v *  y a t iK  t o r d i r . i  d a r i  :

Untuk jurnsan : .........................................

dengan ini menyaV.akan inemU'baiihaii Me r pat.i dari tanggung 

Jawab wtfir. i n^n ( -■: i I i nyti : K^i.Mi^aiian/kemat.tan/

kuU-ir VMnbat an I i ba >1 i I uj-i.,., <lti i Li mi'huh Hi pi man diatas. 

Kami uei-.njn bahwa r^Hk*- >< ■'. -^bu (. adalah fcantf&ung ,iawab 

kam i . ' e h .I i r i .

b e m i k i a n  s i i r a l  i n i  k-imi bu^l  di-..i|»*n t . e b t f n a r n y a .

di ..................................... 19. . .

................................ )
Mama . i e l a s

M  I  L I Vv 

rERPUMAK n 
-UNlVfiRSM/ > Ai* *NGGA“ 

S U  11 A ’< v  A _____.
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