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BAB IV 

PENUTUP 

1.Kesimpulan  

1. Terkait dengan ketentuan mengenai kehilangan  bagasi  dalam  Permenhub  

No. 77  jo. 92 Tahun 2011, menganut prinsip tanggung gugat berdasarkan 

kesalahan (liability based on fault). Prinsip ini mencirikan bahwa pihak 

yang dirugikanlah yang wajib membuktikan adanya kesalahan yang 

dilakukan oleh pengangkut. Pengangkut wajib bertanggung gugat atas 

kerugian tersebut sepanjang penumpang dapat membuktikan bahwa 

kerugian yang timbul disebabkan karena adanya kesalahan pengangkut. 

Pengangkut bebas dari kewajibannya untuk bertanggung gugat sepanjang 

penumpang tidak dapat membuktikannya. Selain itu mengacu pada Pasal 

1367 BW, pengangkut juga bertanggung gugat atas kesalahanyang 

dilakukan oleh orang yang dipekerjakannya. Hal ini mencirikan bahwa 

terdapat pula tanggung gugat resiko. Dalam hal kehilangan bagasi tercatat, 

pengaturan secara rinci mengenai ketentuan jumlah ganti rugi terdapat 

dalam Pasal 5 Ayat (1) Permenhub No. 77 jo. 92 Tahun 2011. Sedang 

apabila terkait dengan bagasi kabin, sepanjang penumpang dapat 

membuktikan bahwa hilangnya bagasi kabin disebabkan karena kesalahan 

pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, maka ganti rugi ditetapkan 

sebesar kerugian riil yang nyata-nyata diderita oleh penumpang. 
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2. Upaya yang pertama kali dilakukan oleh penumpang apabila terjadi 

kehilangan bagasi adalah mengajukan klaim seketika pada saat bagasi 

tidak ditemukan di bandara tujuan melalui bagian Lost and Found 

Baggage dengan mengisi data-data yang dipersyaratkan. Apabila 

upaya tersebut tidak menemui titik terang atau penumpang merasa 

tidak puas, maka mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur 

pengadilan maupun luar pengadilan dengan prosedur gugatan yang 

telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Saran  

Melihat banyaknya kasus mengenai kehilangan bagasi milik penumpang, 

penulis dalam hal ini memberikan beberapa saran : 

a. Penumpang dihimbau untuk membaca dan memahami isi klausula yang 

dicantumkan oleh pihak pengangkut khususnya mengenai bagasi baik bagasi 

kabin maupun bagasi tercatat sehingga penumpang paham akan hak dan 

kewajibannya terkait dengan bagasi. 

b. Sepatutnya pemerintah lebih aktif dalam mengawasi penanganan pengangkut 

atas kehilangan bagasi. Bila perlu memberikan sanksi terhadap pengangkut 

yang lepas tanggung jawab atas kewajibannya mengganti kerugian 

penumpang akibat kehilangan bagasi karena di lapangan ternyata banyak 

sekali kasus kehilangan bagasi yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya 

penyelesaian. 
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