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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat di Indonesia dalam mendukung mobilitasnya saat ini sangat 

membutuhkan transportasi untuk memangkas waktu. Setiap masyarakat jarak 

dekat maupun jauh saat ini lazimnya menggunakan sepeda, sepeda motor, 

atau mobil, selain menggunakan transportasi pribadi banyak juga yang 

menggunakan transportasi umum seperti ojek, angkot, taksi, bus, kereta, 

kapal, dan pesawat. Moda Transportasi udara pesawat terbang dianggap 

sebagai transportasi yang efisien karena dengan pesawat terbang kita dapat 

sangat menghemat waktu, transpotasi ini sangat bisa diandalkan untuk 

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau dari Sabang sampai 

Merauke, Miangas sampai pulau Rote, dalam perjalanan tidak menghabiskan 

waktu yang lama dan juga dapat mengirimkan logistik lebih cepat ke daerah-

daerah terpencil serta perbatasan-perbatasan yang sulit diakses dari jalur 

darat. Selain efisien peswat terbang juga dapat di katkan sebagai transportasi 

ekonomis, karena harganya tidak terlampau jauh dengan transportasi lainnya 

namun waktu yang di tempuh lebih cepat. Peasawat terbang juga dianggap 

sebagai transportasi paling aman, karena seluruh perolehan perizinan, 

sertifikasi dilaksanakan dengan pengujian yang ketat dan pesawat terbang 

dalam menghadapi kondisi apapun telah di persiapkan oleh manufaktur 
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pesawat terbang, serta regulator, dan pengelola pesawat terbang seperti 

pendaratan darurat di darat maupun di air.  

Perusahaan penerbangan pertama milik pemerintah indonesia yang 

bekerjasama dengan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij atau yang biasa 

dikenal KLM didirikan pada 1950 dengan nama Garuda Indonesia Airways 

dan kemudian pada tahun 1969 didirikan Merpati Nusantara Airlines sebagai 

pengangkut pada angkutan udara niaga berjadwal perintis utuk 

menghubungkan kota-kota kecil dengan kota-kota besar.1 Di Indonesia saat 

ini pesawat terbang dapat di miliki oleh setiap orang maupun badan usaha. 

Kepemilikan dan pengoprasian pesawat terbang di indonesia dapat dimiliki 

oleh pemerintah melalui BUMN nya dan swasta, berbeda dengan negara 

sosialis maupun liberal, di negara sosialis pesawat terbang sebagai 

transportasi hanya dapat di miliki dan dimiliki oleh pemerintah, seperti yang 

ada di Korea Utara, perusahaan swasta tidak boleh memiliki dan 

mengoprasikan pesawat terbang, sedangkan di negara liberal seperti Amerika 

kepemilikan dan pengoprasian pesawat terbang hanya di lakukan oleh 

perusahaan swasta, tidak ada pembeda antara pengangkut swsta dan 

pengangkut milik negara.2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (UU Penerbangan) membagi angkutan udara atau pengangkutan 

udara untuk umum dengan memungut pembayaran menjadi dua yaitu 

                                                 
1 E. Saefullah Wirapradja, Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Pengantar 

Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 30. 
2 Martono dan Sudiro, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.8. 
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angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga berjadwal merupakan 

pengangkutan udara yang terjadwal waktunya dan angkutan udara niaga tidak 

berjadwal  angkutan udara yang tidak terjadwal seperti pesawat charter. 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang 

Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas 

Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga 

Berjadwal dalam Negeri membedakan kelas-kelas dari  pelayanan angkutan 

udara niaga berjadwal menjadi tiga, yaitu kelas pelayanan Full Service, 

Medium Service, dan No Frills atau yang biasa dikenal low cost carrier 

(LCC). 

Moda transportasi udara khususnya pesawat terbang merupakan salah 

satu moda transportasi yang diminati masyarakat Indonesia terutama LCC.3 

Penumpang moda transportasi udara pesawat terbang juga mengalami 

peningkatan paling tinggi yaitu sebesar 20,3%  dibandingkan dengan jumlah 

peningkatan moda transportasi laut sebesar 7% dan moda transportasi darat 

sebesar 1% pada angkutan lebaran tahun 2018.4  Adanya model bisnis 

angkutan udara niaga berjadwal no frills atau LCC makin diminatinya 

pesawat terbang sebagai transportasi yang efisien, ekonomis dan aman.  

Sebagai angkutan udara niaga berjadwal masyarakat karena harganya 

tiketnya murah memiliki jumlah penerbangan dan ke berbagai daerah di 

                                                 
3 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/03/penumpang-pesawat-merosot-

kereta-api-masih-favorit, diakes pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 13.00 WIB. 
4 https://regional.kompas.com/read/2018/06/11/15202491/angkutan-udara-jadi-moda-

transportasi-favorit-warga-sumsel-untuk-mudik, diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 

14.21 WIB. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/03/penumpang-pesawat-merosot-kereta-api-masih-favorit
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/03/penumpang-pesawat-merosot-kereta-api-masih-favorit
https://regional.kompas.com/read/2018/06/11/15202491/angkutan-udara-jadi-moda-transportasi-favorit-warga-sumsel-untuk-mudik
https://regional.kompas.com/read/2018/06/11/15202491/angkutan-udara-jadi-moda-transportasi-favorit-warga-sumsel-untuk-mudik


4 

 

Indonesia tidak menutup kemungkinan juga terdapat beberapa kendala dalam 

melaksanakan kegiatan transportasi tersebut, yang paling sering terjadi adalah 

keterlambatan penerbangan dengan berbagai macam faktor, yang mana 

angkuan udara niaga berjadwal LCC mayoritas memiliki rute yang banyak 

dan jumlah penerbangan yang banyak sehingga paling sering terlihat 

mengalami keterlambatan, sebagai transportasi yang aman pesawat terbang 

memiliki prosedur yang ketat agar tetap aman sampai ke tujuan namun, di sisi 

lain penumpang dalam hal ini juga perlu dilindungi haknya karena jika terjadi 

keterlambatan tentu penumpang mengalami kerugian, Indonesia sebagai 

negara hukum memiliki regulasi mengenai hal ini yaitu terdapat pada UU 

Penerbangan, dalam undang-undang tersebut, transportasi pesawat yang di 

kelola untuk kepentingan komersil biasa di sebut angkutan udara niaga 

berjadwal tepatnya. Pengaturan di Indonesia mengenai keterlambatan 

menggunakan doktrin praduga bersalah (presumption of liability) pengangkut 

dianggap bersalah kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak ada 

kesalahan yang disengaja di pihaknya.5 

 Pasal 146 UU Penerbangan mengharuskan pengangkut bertanggung 

jawab atas keterlambatan, kecuali pengangkut dapat membuktikan 

keterlambatan tersebut bukan karena kesalahan pengangkut penerbangan. 

Pembuktian penyebab keterlambatan ini sangat di perlukan untuk 

meyakinkan konsumen atau penumpang bahwa benar keterlambatan tersebut 

memang ada faktor tertentu, sehingga penumpang atau konsumen tersebut 

                                                 
5Martono dan Sudiro, Op.Cit., hlm. 223. 
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tidak di cederai haknya dan pengangkut tetap mendapatkan good will, jikalau 

nantinya angkutan udara niaga berjadwal tidak dapat membuktikan angkutan 

udara niaga berjadwal wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen 

atau penumpang. Pasal 149 UU Penerbangan, bahwa pengaturan mengenai 

keterlambatan diatur lebih lanjut di peraturan menteri, peraturan menteri yang 

pertama mengatur mengenai keterlambtan adalah PM 77 Tahun 2011 tentang 

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (PM 77 Tahun 2011), namun 

untuk memenuhi kebutuhan aturan hukum karena banyaknya keterlambatan 

yang terjadi, agar juga mempertegas dn memperjelas aturan mengenai 

keterlambatan kemudian di rubah beberapa Pasal tepatnya Pasal 9, 10, 11, 12, 

13 di PM 89 Tahun 2015 tentang Penaganan Keterlambatan Penerbangan 

(Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal 

di Indonesia (PM 89 Tahun 2015). PM 89 Tahun 2015 tentang Penaganan 

Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, keterlambatan di bagi 

menjadi 4, yaitu: 1. kesalahan pengangkut, 2 teknis operasional, 3.faktor 

cuaca, 4. Dan lain-lain, angkutan udara niaga berjadwal hanya di wajibkan 

untuk memberukan ganti rugi karena keterlambatan berdasarkan kesalahan 

pengangkut. Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015, angkutan udara niaga 

berjadwal atau pengangkut wajib menginformasikan keterlambatan dengan 

bukti surat resmi dari instansi terkait, jikalau mengenai teknis operasional 

melalui pengelola bandara sedangkan untuk faktor cuaca ke badan 

meteorologi dan geofisika.  
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Menurut pemerhati konsumen Wahyu Nandang dalam kejadian 

keterlambatan penerbangan pesawat milik PT Lion Mentari Airlines yaitu 

Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 30 September sampai 

dengan 2 Oktober 2017 dikarenaka faktor cuaca jika hal tersebut benar maka 

manajemen berkewajiban menginformasikan dengan disertai bukti surat 

keterangan dari instansi terkait yaitu Badan Metereologi, Klimatologi, 

Geofisika (BMKG). Wahyu Nandangjuga menyampaikan surat keteranagan 

dari BMKG tersebut harus ditunjukan sebagai bukti adanya gangguan cuaca, 

sehingga tidak ada yang berlindung dibalik hal tersebut. dinilai sangat aman 

bagi pengangkut agar tidak dituntut ganti kerugian. Sehingga alasan ini rentan 

untuk disalahgunakan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menyebutkan bahwa 

pelaku usaha harus menyampaikan informasi secara jelas, benar dan jujur 

yang mana hal ini wajib dilaksanakan, namun pada kenyataanya tidak pernah 

dilakukan.6 Dalam kenyataanya yang peneliti alami sendiri pada penerbangan 

Citilink QG 106 dari Bandara Halim Perdanakusuma tujuan Bandara Adi 

Sucipto Yogyakarta pada 14 Oktober 2018 mengalami keterlambatan yang 

dikarenakan alasan teknis operasional, pengangkut tidak pernah 

membuktikan keterlambatan tersebut benar karena faktor cuaca, teknis 

operasional atau dan lain-lain. Hal ini membuat celah pengangkut dapat bebas 

menyatakan sebab keterlambatan untuk menghindari ganti rugi, karena satu 

                                                 
6 https://kumparan.com/@kumparannews/lion-air-terlambat-lagi-pemerintah-diminta-

lebih-tegas-beri-sanksi, diakses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 02.11 WIB. 

https://kumparan.com/@kumparannews/lion-air-terlambat-lagi-pemerintah-diminta-lebih-tegas-beri-sanksi
https://kumparan.com/@kumparannews/lion-air-terlambat-lagi-pemerintah-diminta-lebih-tegas-beri-sanksi
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dan lain hal penumpang atau konsumen tidak bisa mengetahui secara detail 

pertimbangan keterlambatan jika tidak diinformasikan disertai bukti yang 

kemudian bisa sangat merugikan pengguna jasa pengangkut yaitu penumpang 

atau konsumen. Lemahnya sanksi dan pengawasan yang di berikan regulator 

yaitu Direktorat Jendral Perhubungan Udara (DJPU) serta di tambah 

ketidaktahuan penumpang atau konsumen juga membuka celah pengangkut 

untuk tidak membuktikan faktor penyebab keterlambatan pengangkut. Tidak 

adanya sanksi langsung yang dapat menghukum pengangkut jika tidak 

membuktikan hal tersebut, dalam PM 89 Tahun 2015 hanya 

mengakumulasikan keterlambatan yang nantinya DJPU memberikan 

penilaian yang mana penilaian tersebut menjadi dasar untuk memberikan 

sanksi atau tidak terhadap pengangkut tersebut.  

Karena hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hal ini 

sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap dunia penerbangan di 

Indonesia, yang peneliti lihat hal ini sangatlah mudah untuk dilakukan namun 

memiliki efek yang besar terhadap penerbangan di Indonesia khususnya 

angkutan udara niaga berjadwal. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah informasi tentang keterlambatan disampaikan dan dibuktikan 

secara sepihak oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam 

peraturan perundang-undangan? 
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2. Bagaimana tanggung jawab badan usaha angkutan udara niaga 

berjadwal dengan informasi keterlambatan tanpa disertai bukti tertulis? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui informasi tentang keterlambatan apakah 

disampaikan dan dibuktikan secara sepihak oleh badan usaha angkutan 

udara niaga berjadwal atau dapat dilakukan oleh pihak lain. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab badan usaha angkutan udara niaga 

berjadwal dengan informasi keterlambatan tanpa disertai bukti tertulis. 

D. Orisinalitas Penelitian 

Tulisan ini merupakan karya tulis asli sehingga dapat di 

pertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memperlihatkan orisinalitas 

tulisan ini maka dapat di lihat indikator perbedaan dan persamaanya dengan 

tulisan lain yang sejenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

NO 

Nama Peneliti, Judul dan 

Tahun Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

Orisinalitas 

Penelitian 

1 Muhammad Taufik Hidayat, 

Perlindungan Hukum 

Terhadap Pengguna Jasa 

Angkutan Udara Dalam 

Perpektif Peraturan 

Pada objek 

peletian 

tentang 

tanggung 

jawab 

Pada substansi 

kajian, aturan 

mengenai 

tanggung 

jawab 

Substansi 

kajian  

mengarah ke 

khusus 

angkutan 
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Perundang-Undangan 

tentang Penerbangan, 2016 

pegangkutan 

angkutan 

udara. 

pengangkutan, 

aturan  hukum 

baru. 

udara niaga 

berjadwal. 

2 

Baiq Setiani, Tanggung 

Jawab Maskapai 

Penerbangan Sebagai 

Penyedia Jasa Penerbangan 

Kepada Penumpang Akibat 

Keterlambatan 

Penrbangan,2016 

Pada objek 

peletian 

tentang 

tanggung 

jawab 

pegangkutan 

angkutan 

udara. 

Pada substansi 

kajian, aturan 

mengenai 

tanggung 

jawab 

pengangkutan 

yang berfokus 

pada ganti 

rugi, aturan  

hukum baru. 

Substansi 

kajian  

mengenai 

pembuktian 

keterlambatan 

3 

Muhammad Pradika Setia 

Agafta, Tanggung Jawab 

Maskapai Penerbangan 

Terhadap Keterlmbatan 

Penerbangan, 2017 

Pada objek 

peletian 

tentang 

tanggung 

jawab 

pegangkutan 

angkutan 

udara. 

Pada substansi 

kajian, aturan 

mengenai 

tanggung 

jawab 

pengangkutan 

yang berfokus 

pada ganti 

rugi, aturan  

hukum baru 

Substansi 

kajian  

mengenai 

pembuktian 

keterlambatan 
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4 Anak Agung Ayu Mirah 

Kartini Irawan, 

Perlindungan Hukum 

Terhadap Pengguna Jasa 

Penerbangan Atas 

Terjadinya Keterlambatan 

Angkutan Penerbangan 

(Studi Pada PT. Garuda 

Indoneisa (Peersero) TBK 

Bandar Udara Internasional I 

Gusti Ngurah Rai), 2016 

Pada objek 

peletian 

tentang 

tanggung 

jawab 

pegangkutan 

angkutan 

udara 

Pada substansi 

kajian, aturan 

mengenai 

tanggung 

jawab 

pengangkutan 

yang berfokus 

pada PT 

Garuda 

Indoneisa 

Substansi 

kajian  

mengenai 

pembuktian 

keterlambatan 

5 Rahimudin, Analisis 

Hubungan Antara 

Keterlabatan Akibat Airport 

Facilities Terhadap Total 

Flight Depart  Pesawat 

Garuda Indonesia  di Bandar 

Udara Internasional 

Soekarno-Hatta Periode 

Bulan Februari Sampai 

dengan April Tahun 2014, 

Desember 2014 

Pada objek 

peletian 

tentang 

keterlambatan 

angkutan 

udara 

Pada substansi 

kajian dalam 

jurnal ini 

membahas 

faktor 

terjadinya 

keterlmbatan 

Substansi 

kajian  

mengenai 

pembuktian 

keterlambatan 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang konsisten berarti tidak ada 

hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya 

menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode 

atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam 

kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan dapat 

mempertanggungjawabkan kebenaran kegiatan ilmiah.7 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu 

penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi 

ketentuan hukum positif yaitu perundang-undangan secara faktual pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan 

untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu 

sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam 

hal ini ketentuan UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen 

yang tidak dilaksanakan. Penelitian empiris adalah penelitian hukum 

positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam 

hubungan hidup bermasyarakat.8 

                                                 
7 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, 2006, hlm. 294.  
8 Abdul Kadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 

hlm. 155. 
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2. Fokus Penelitian  

Fokus Penelitian merupakan hal-hal yang difokuskan akan di teliti, 

yaitu mengenai pembuktian keterlambatan penerbangan oleh 

pengangkut kepada penumpang. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan/pelaksanaan 

dari pembuktian keterlambatan angkutan udara niaga berjadwal di 

Indonesia. 

4. Subjek Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dilihat dari sisi Penumpang. Narasumber 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: 

a. narasumber pertama, Layanan Kementrian Perhubungan 

Republik Indonesia; 

b. narasumber kedua, Vinita Pratijivananti S.I.P, Penumpang 

Citilink dengan nomor penerbangan QG 179 pada tanggal 17 

Maret 2019; 

c. narasumber ketiga, Windy Vidya Pratitya S.H, pemumpang 

Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 322 pada 

tanggal 17 Maret 2019; 

d. narasumber keempat, Ghina Rona Thifal, penumpang AirAsia 

Indonesia, dengan nomor penerbangan XT 8441, pada tanggal 11 

Juli 2018. 
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e. narasumber kelima, Marsella Dwi Salola S.H, penumpang Lion 

Air, sekitar bulan 2018, pada tanggal 11 Juli 2018. 

 

5. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat 

seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per); 

2) UU Penerbangan; 

3) UU Perlindungan Konsumen. 

4) PM 89 Tahun 2015; 

b. Bahan Hukum Primer 

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya. Penelitian ini menggunakan 

data primer yang bersumber dari subjek penelitian.9 

c. Bahan Hukum Tersier 

                                                 
9 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 93. 
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Bahan hukum tersier, yaitu berupa penjelasan atau petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, 

ensiklopedi, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-

langkah seperti studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan 

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi 

kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dengan cara 

membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, 

literatur, materi perkuliahan yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas yaitu pembuktian keterlambatan pada angkutan udara niaga 

berjadwal di Indonesia. Teknik pengumpulan data primer diperoleh 

melalui pengamatan wawancara dengan subjek penelitian.  

7. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan 

kepustakaan, yakni penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah 

atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan 

topik permasalahan hukum dengan mempergunakan bahan hukum yang 

diperoleh dari pengamatan kepustakaan yang kemudian disusun, 

dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.10 Penelitian 

ini menggunakan sosiologis dikarenakan meneliti pembuktian 

                                                 
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21. 
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keterlambatan dari pengangkut kepada penumpang yang kemudian 

dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan dibantu dengan 

bahan hukum sekunder maupun tersier.11 

8. Metode Analisis Data 

Metode analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu 

data yang terkumpul melalui bahan hukum, akan diuraikan dalam 

bentuk penjelasan dan keterangan dengan tujuan untuk menyajikan data 

secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. 

F. Sistematika Penulisan  

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini diberikan diskripsi yang 

komprehensif dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitiaan, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian ini. BAB II menguraikan tentang tinjauan umum tentang 

Hukum Penerbangan dan Hukum Perlindungan Konsumen. BAB III 

menguraikan mengenai bentuk tanggung jawab hukum terhadap pembuktian 

keterlambatan pesawat ditinjau dari UU Penerbangan dan UU Perlindungan 

Konsumen. BAB IV adalah penutup yang terdiri dari simpulan yang 

merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan saran yang 

merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian. 
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1991, hlm. 91. 


