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BAB III 

PEMBUKTIAN KETERLAMBATAN PENGANGKUT PADA ANGKUTAN 

UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA 

A. Analisis Penyampaian Informasi tentang Keterlambatan yang 

Disampaikan dan Dibuktikan Kepada Penumpang Sesuai Peraturan 

Perundang-Undangan 

1. Pengangkut Wajib Menyampaikan Informasi Keterlambatan 

Kepada Penumpang 

Penumpang dapat diartikan sebagai pengguna jasa angkutan 

udara atau pengangkutan udara. Penumpang menggunakan jasa 

pengangkut untuk diangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan 

maksud meningkatkan daya guna dan nilai.140 Penumpang dapat 

dikatakan juga sebagai konsumen dari jasa pengangkut karena 

penumpang menggunakan jasa angkutan udara karena dalam Pasal 1 

angka 3 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan konsumen 

adalah setiap orang pemakai jasa yang tersedia di masyarakat bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain.141 Kegiatan 

pengangkutan tersebut dibuktikan dengan sebuah perjanjian 

pengangkutan. Perjanjian pengangkutan penerbangan hubungannnya 

erat dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang 

                                                 
140 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op.Cit., hlm 429. 
141 Lihat Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen. 
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menimbulkan kerugian. Tanggung jawab yang berbentuk hak dan 

kewajiban para pihak tersebut dapat diketahui dari perjanjian 

pengangkutan atau dari undang-undang.142 Perjanjian pengangkutan 

tersebut dibuktikan menggunakan melalui tiket. Pasal 1 angka 27 UU 

Penerbangan menyebutkan tiket adalah dokumen berbentuk cetak, 

melalui proses elektronik atau bentuk lainnya, yang merupakan salah 

satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan 

pengangkut.143 Perjanjian Pengangkutan yang dilakukan pengangkut 

dan penumpang masing-masing memiliki hak dan kewajiban, karena 

perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang 

berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling 

berjanji untuk melakukan sesuatu, sehingga perjanjian tersebut 

menimbulkan hak dan kewajiban.144 Hak dan kewajiban tersebut 

meliputi kenyamanan, keamanan, keselamatan, diperlakukan atau 

dilayani, informasi, ganti kerugian, membaca atau mengikuti petunjuk 

informasi dan prosedur, membayar, beritikad baik dan sebagainya. Az 

Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen memuat asas-asas dan 

kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen. Asas-asas dan kaidah Perlindungan konsumen 

tersebar dalam berbagai bidang hukum dalam hal ini hak dan kewajiban 

pengangkut maupun penumpang tersebar dalam peraturan perundang-

                                                 
142 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit., hlm. 46. 
143 Lihat Pasal 1 angka 27 UU Penerbangan. 
144 P. N. H. Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 285. 
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undangan.145 Pasal 151 huruf f UU Penerbangan tiket penumpang 

paling tidak memuat salah satunya pernyataan peryataan bahwa 

pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang-undang.146 Perjanjian 

Pengangkutan antara pengangkut dan penumpang sudah memenuhi 

syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Per yaitu antara lain:147 

a. adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; 

b. adanya kecakapan; 

c. hal yang tertentu; 

d. sebab yang halal.  

Pada Pasal 151 UU Penerbangan tiket sebagai bukti perjanjian 

pengangkutan paling tidak memuat nomor, tempat, dan tanggal 

penerbitan, nama penumpang dan nama pengangkut,  tempat, tanggal, 

waktu pemberangkatan, dan tujuan pendaratan, nomor penerbangan, 

tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan 

dan tempat tujuan, apabila ada, dan pernyataan bahwa pengangkut 

tunduk pada ketentuan dalam undang-undang ini,148 sehingga dalam 

analisa penulis hal-hal tersebut sudah tentu adanya kesepakatan para 

pihak, karena dengan pengangkut membeli tiket pesawat sudah tentu 

pengangkut sepakat dengan perjanjian tersebut. Kecakapan maksudnya 

kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan 

                                                 
145 Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, Op.Cit., hlm. 13. 
146 Lihat Pasal 151 huruf f UU Penerbangan. 
147 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), Op.Cit., hlm. 168. 
148 Lihat Pasal 151 UU Penerbangan. 
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hukum itu sendiri adalah suatu perbuatan yang akan menimbulkan 

akibat hukum. Jadi, orang yang akan mengadakan suatu perjanjian 

adalah harus orang yang sudah cakap maksudnya adalah orang yang 

bukan dibawah umur, bukan berada di bawah pengampuan dan 

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan 

dan ditentukan pada Pasal 1330 KUH Per,149 para pihak merupakan 

syarat subjektif yang mana hal tersebut dapat dibatalkan namun, jika 

pengangkut sepakat dapat dikesampingkan. Adanya hal tertentu 

maksudnya adanya hal yang diperjanjikan, hal tersebut sudah tentu 

karena dapat dilihat jelas sesuai amanat Pasal 151 UU Penerbangan 

yang mengharuskan perjanjian pengangkutan dengan bukti tiket paling 

tidak memuat hal-hal yang termaktub dalam pasal tersebut, sehingga 

sudah jelas bahwa ada hal yang diperjanjikan. Adanya kausa halal, 

maksudnya adalah perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan 

tiket tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, menurut analisa penulis tidak ada hal yang dilanggar oleh 

perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan tiket tersebut. 

Penjelasan diatas menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan yang 

dibuktikan dengan tiket dapat dinyatakan sah dan berlaku mengikat 

bagi pengangkut dan penumpang. 

PM 89 Tahun 2015. Pasal 7 PM 89 Tahun 2015 yang 

menyebutkan bahwa pengangkut wajib menyampaikan informasi 

                                                 
149 Lihat Pasal 1330 KUH Per. 



65 

 

keterlambatan penerbangan melalui petugas yang berada di ruang 

tunggu bandar udara,150 informasi tersebut harus disertai alasan yang 

benar dan jelas. PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan 

Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam 

Negeri (PM 185 Tahun 2015) juga mempertegas hal ini tepatnya Pasal 

26 huruf b PM 185 Tahun 2015 yang menyebutkan petugas pada 

boarding gate atau  boarding lounge wajib memberikan informasi 

alasan jika terjadi keterlambatan, penundaan dan pembatalan 

penerbangan.151 

2. Pemberian Informasi Keterlambatan yang Disertai dengan 

Pembuktian Keterlambatan Pengangkut pada Angkutan Udara 

Niaga Berjadwal Dilaksanakan Secara Sepihak oleh Pengangkut 

atau Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal 

Badan usaha pada angkutan udara niaga berjadwal atau sebagai 

lawan dari penumpang selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. 

Salah satu kewajibannya yang diamanatkan oleh UU Penerbangan 

adalah mengenai penyampaian informasi tentang keterlambatan. 

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya 

tentang kewajiban penyampaian informasi, penyampaian informasi 

mengenai keterlambatan tersebut harus di sertai bukti, jika tidak 

disampaikan dengan bukti otomatis pengangkut harus bertanggung 

                                                 
150 Lihat Pasal 7 PM 89 Tahun 2015. 
151 Lihat Pasal 26 huruf b PM 185 Tahun 2015. 
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jawab atas keterlambatan tersebut dengan memberikan ganti rugi. 

Sesuai yang diamanatkan pada Pasal 146 UU Penerbangan yang 

menyebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas 

keterlambatan, kecuali pengangkut dapat membuktikan keterlambatan 

tersebut bukan karena kesalahan pengangkut penerbangan dalam hal ini 

tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.152 

Penjelasan Pasal 146 UU Penerbangan menyebutkan yang dimaksud 

dengan “faktor cuaca” adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak 

pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang 

melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan 

penerbangan. Yang dimaksud dengan “teknis operasional” antara lain 

bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan 

operasional pesawat udara, lingkungan menuju bandar udara atau 

landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran, 

terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (take off), mendarat 

(landing), atau alokasi waktu keberangkatan (departure slot time) di 

bandar udara, atau keterlambatan pengisian bahan bakar (refuelling).153 

Sedangkan yang tidak termasuk dengan “teknis operasional” antara lain 

keterlambatan pilot, co pilot, dan awak kabin, keterlambatan jasa boga 

(catering, keterlambatan penanganan di darat, menunggu penumpang, 

baik yang baru melapor (check in), pindah pesawat (transfer) atau 

                                                 
152 Lihat Pasal 146 UU Penerbangan. 
153 Lihat Penjelasan Pasal 146 UU Penerbangan. 
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penerbangan lanjutan (connecting flight), dan ketidaksiapan pesawat 

udara.154 

Ketika UU tersebut dinyatakan berlaku belum ada 

pengelompokan mengenai faktor-faktor apa saja secara jelas yang 

menyebabkan keterlambatan, hanya terdapat dua faktor yaitu faktor 

cuaca dan faktor teknis operasional yang dapat membebaskan 

pengangkut dari ganti kerugian. Selain faktor tersebut pengangkut 

diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian, walaupun dalam Pasal 

149 UU penerbangan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai 

keterlambatan diatur melalui peraturan menteri,155 peraturan menteri 

yang pertama mengatur mengenai keterlambatan adalah PM 77 Tahun 

2011, peraturan menteri tersebut dalam Pasal 13 PM 77 Tahun 2011 

kurang lebih mengatur sama seperti Pasal 146 UU Penerbangan. 

Kemudian terdapat pengkhususan pengaturan mengenai keterlambatan 

yaitu dengan dibentuknya peraturan menteri baru dalam hal ini adalah 

PM 89 Tahun 2015, yang membagi keterlambatan menjadi 4 faktor, 

yaitu:  

a. kesalahan pengangkut; 

b. teknis operasional; 

c. faktor cuaca; dan 

                                                 
154 Ibid. 
155 Lihat Pasal 149 UU Penerbangan. 
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d. lain-lain. 

Angkutan udara niaga berjadwal hanya di wajibkan untuk 

memberikan ganti rugi karena keterlambatan berdasarkan kesalahan 

pengangkut yang berarti pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab 

mengenai keterlambatan berdasarkan faktor teknis operasional, faktor 

cuaca dan faktor dan lain-lain, faktor kesalahan pengangkut meliputi: 

a. keterlambatan pilot, co pilot, dan awak kabin;  

b. keterlambatan jasa boga (catering);  

c. keterlambatan penanganan di darat;  

d. menunggu penumpang, baik yang baru melapor (check in), 

pindah pesawat (transfer) atau penerbangan lanjutan (connecting 

flight); dan  

e. ketidaksiapan pesawat udara. 

Faktor teknis operasional, dan faktor cuaca dalam PM 89 Tahun 

2015 tersebut memiliki penjelasan yang sama seperti UU Penerbangan 

mapun PM 77 Tahun 2011. Faktor lain-lain dalam termaktub dalan 

Pasal 5 ayat (5) PM 89 Tahun 2015 yang antara lain kerusuhan, 

demonstrasi di wilayah bandar udara.156 Setelah terdapat 

pengelompokan faktor penyebab keterlambatan yang lebih rinci dan 

                                                 
156 Lihat Pasal 5 ayat (5) PM 89 Tahun 2015. 
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jelas pada PM 89 Tahun 2015, penyampaian informasi tetang 

keterlambatan, Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 menyebutkan hal 

yang sama dengan Pasal 146 UU Penerbangan yaitu angkutan udara 

niaga berjadwal wajib menginformasikan keterlambatan dengan bukti 

surat resmi dari instansi terkait ketika disebabkan oleh faktor cuaca dan 

teknis operasional. Munculnya kewajiban tersebut salah satunya  

tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) PM 89 Tahun 2015 yang menyebutkan 

pengangkut wajib menyampaikan informasi kepada penupang 

mengenai keterlambatan melalui petugas yang di tunjuk,157 kemudian 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a menyebutkan adanya informasi yang 

benar dan jelas mengenai alasan keterlambatan penerbangan.158 Pasal 5 

ayat (6) menyebutkan dalam terjadi keterlambatan diakibatkan faktor 

cuaca dan teknis operasional pengangkut wajib menginformasikan 

dengan bukti surat keterangan resmi dari instansi terkait.159  

Penulis juga melakuakan riset ke DJPU melalui call center 151 

Kementrian Perhubungan dan juga e-mail 151@dephub.go.id 

Kementrian Perhubungan. Menurut DJPU frasa pembuktian tersebut 

ditujukan untuk penumpang agar penumpang juga bisa menjadi 

pengawas dari penerbangan sesuai Pasal 396 ayat (2) huruf a UU 

Penerbangan yang menyebutkan peran masyarakat untuk ikut 

                                                 
157 Lihat Pasal 7 ayat (1) PM 89 Tahun 2015. 
158 Lihat Pasal 7 ayat (3) PM 89 Tahun 2015. 
159 Lihat Pasal 5 ayat (6) PM 89 Tahun 2015. 

mailto:151@dephub.go.id
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memantau ketertiban penyelenggaraan penerbangan,160 dan tidak ada 

petunjuk pelaksanaan lebih lanjut mengenai penanganan keterlambatan 

selain yang ada dalam UU Penerbangan, PM 89 tahun 2015, PM 185 

Tahun 2015. Lebih lanjut penulis menghubungi call center Garuda 

Indonesia menanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP), hal ini 

diamanatkan Pasal 11 PM 89 Tahun 2015 yang menyebutkan keharusan 

maskapai memiliki SOP mengenai keterlambatan,161 namun call 

centers Garuda Indonesia enggan memberikan SOP-nya kepada 

penulis. 

Pengangkut dalam membuktikan keterlambatan tersebut 

dilaksanakan secara sepihak berkordinasi dengan instansi terkait. 

Sehingga seharusnya pengangkut yang penerbangannya mengalami 

keterlambatan harus menyampaikan informasi disertai bukti surat resmi 

dari instansi terkait kepada penumpang ketika alasan keterlambatannya 

mengenai faktor teknis operasional atau faktor cuaca, jika pengangkut 

tidak dapat membuktikan hal tersebut doktrin praduga bersalah berlaku 

padanya sehingga pengangkut harus bertanggung jawab kepada 

penumpang dengan memberikan ganti kerugian dan dapat dikenai 

sanksi oleh DJPU berdasarkan penilaiannya. 

                                                 
160 Lihat Pasal 396 ayat (2) huruf a UU Penerbangan. 
161 Lihat Pasal 11 PM 89 Tahun 2015. 
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3. Tidak Tersampainya Informasi Keterlambatan yang Disertai 

dengan Pembuktian Kepada Penumpang 

Penumpang sebagai konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 

Perlindungan Konsumen karena konsumen adalah setiap orang 

pemakai jasa yang tersedia di masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain,162 yang dibuktikan melalui perjanjian 

pengangkutan berbentuk tiket sehingga konsumen berhak atas 

informasi keterlambatan sesuai Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015, 

angkutan udara niaga berjadwal wajib menginformasikan 

keterlambatan dengan bukti surat resmi dari instansi terkait. Munculnya 

kewajiban tersebut salah satunya tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) PM 

89 Tahun 2015 yang menyebutkan pengankut wajib menyampaikan 

informasi kepada penupang mengenai keterlambatan melalui petugas 

yang di tunjuk,163 kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) PM 89 Tahun 2015 

huruf a menyebutkan adanya informasi yang benar dan jelas mengenai 

alasan keterlambatan penerbangan.164 Sehingga seharusnya pengangkut 

ketika melakukan kegiatan pengangkutan yang mengalami 

keterlambatan menginformasikan alasan keterlambatan disertai bukti 

keterlambatan jika keterlambatan tersebut diakibatkan oleh teknis 

operasional atau faktor cuaca. 

                                                 
162 Lihat Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen. 
163 Lihat Pasal 7 ayat (1) PM 89 Tahun 2015. 
164 Lihat Pasal 7 ayat (3) PM 89 Tahun 2015. 
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Penulis telah melakukan penelitian dengan wawancara kepada 

ketiga narasumber untuk mengetahui apakah narasumber penulis 

mendapatkan informasi mengenai keterlambatan yang disertai bukti. 

Hasil dari wawancara tersebut adalah:  

a. Narasumber Pertama 

Narasumber pertama bernama Vinita Pratijivananti S.I.P 

yang bekerja sebagai pegawai Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia merupakan penumpang yang mengalami 

keterlambatan pada penerbangan Citilink dari Bandar Udara 

Internasional Juanda Surabaya menuju bandar Udara 

Internasional Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan nomor 

penerbangan QG 179 pada tanggal 17 Maret 2019, keterlambatan 

tersebut terjadi ketika penerbangan tersebut seharusnya 

diberangkatkan pada pukul 19.35 namun baru diberangkatkan 

pukul 20.10, pesawat tersebut terlambat sekitar 35 menit, dari 

informasi narasumber pertama menyebutkan informasi yang 

disampaikan penyebab keterlambatan tersebut adalah akibat 

teknis operasional khusunya adanya antrian penerbangan di 

Bandar Udara Internasional Juanda, kemudian dalam keterangan 

narasumber kewajiban untuk memberikan surat resmi dari 

instansi terkait mengenai keterlambatan sesuai dengan Pasal 5 

ayat (6), PM 89 Tahun 2015 tidak dilaksanakan oleh pengangkut. 

Narasumber juga tidak menemukan informasi tersebut di layar 
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informasi di Bandar Udara Internasional Juanda. Sehingga dapat 

disimpulkan dalam wawancara narasumber pertama tersbut tidak 

dilaksanakannya Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 dan Pasal 7 

ayat (3) PM 89 Tahun 2015. 

b. Narasumber Kedua 

Narasumber kedua bernama Windy Vidya Pratitya S.H 

yang bekerja sebagai pegawai Pengacara merupakan penumpang 

yang mengalami keterlambatan pada penerbangan Garuda 

Indonesia dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta 

Cengkareng, Tangerang menuju bandar Udara Internasional 

Juanda Surabaya dengan nomor penerbangan GA 322 pada 

tanggal 17 Maret 2019, keterlambatan tersebut terjadi ketika 

penerbangan tersebut seharusnya diberangkatkan pada pukul 

17.10 namun baru diberangkatkan pukul 18.00, pesawat tersebut 

terlambat sekitar 50 menit, dari informasi narasumber kedua 

menyebutkan informasi yang disampaikan penyebab 

keterlambatan tersebut tidak diinformasikan di Bandar Udara 

Internasional Soekarno Hatta, kemudian dalam keterangannya 

saat narasumber kedua bertanya kepada petugas boarding gate 

dikatakan karena cuaca yang mengganggu jarak pandang 

pendaratan. Keterangan narasumber kedua juga tidak 

mendapatkan surat resmi dari pengangkut yang berkordinasi 

dengan instansi terkait, perihal ini adalah BMKG. Kewajiban 
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untuk memberikan surat resmi dari instansi terkait mengenai 

keterlambatan sesuai dengan Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 

tidak dilaksanakan oleh pengangkut. Narasumber juga tidak 

menemukan informasi atau tampilan surat resmi dari instansi 

terkait di layar informasi di Bandar Udara Internasional Soekarno 

Hatta Cengkareng, Tangerang. Sehingga dapat disimpulkan 

dalam wawancara narasumber kedua tersbut tidak 

dilaksanakannya Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 dan Pasal 7 

ayat (3) PM 89 Tahun 2015. 

c. Narasumber Ketiga 

Narasumber ketiga bernama Ghina Rona Thifal yang 

bekerja sebagai Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Indonesia merupakan penumpang yang mengalami 

keterlambatan pada penerbangan Air Asia dari Bandar Udara 

Internasional Adi Sucipto Yogyakarta menuju bandar Udara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali Jakarta dengan 

nomor penerbangan XT 8441 pada tanggal 11 Juli 2018, 

keterlambatan tersebut terjadi ketika penerbangan tersebut 

seharusnya diberangkatkan pada pukul 08.15 namun baru 

diberangkatkan pukul 08.55, pesawat tersebut terlambat sekitar 

40 menit, dari informasi narasumber kedua informasi 

keterlambatan tidak disampaikan secara langsung kepada 

penumpang hanya melalui layar pengumuman penerbangan di 
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Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta, dari keterangan 

narasumber ketiga juga tidak ada surat resmi dari instansi terkait 

mengenai keterlambatan sesuai dengan Pasal 5 ayat (6), PM 89 

Tahun 2015 tidak dilaksanakan oleh pengangkut. Sehingga dapat 

disimpulkan dalam wawancara narasumber ketiga tersebut tidak 

dilaksanakannya Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 dan Pasal 7 

ayat (3) PM 89 Tahun 2015. 

d. Narasumber Keempat 

Narasumber Keempat bernama Marsella Dwi Salola S.H 

Mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Universitas Gajah MAda 

Yogyakarta merupakan penumpang yang mengalami 

keterlambatan pada penerbangan Lion Air dari Bandar Udara 

Internasional Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang menuju 

bandar Udara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta dengan 

penerbangan sekitar bulan Maret 2018, keterlambatan tersebut 

terjadi ketika penerbangan tersebut seharusnya diberangkatkan 

pada pukul 13.00 namun baru diberangkatkan pukul 16.30, 

pesawat tersebut terlambat sekitar 3 jam 30 menit, dari informasi 

narasumber keempat menyebutkan informasi yang disampaikan 

penyebab keterlambatan tersebut karena faktor cuaca di Bandar 

Udara Internasional Soekarno Hatta, kemudian dalam 

keterangannya narasumber kedua tidak mendapatkan surat resmi 

dari pengangkut yang berkordinasi dengan instansi terkait, 
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perihal ini adalah BMKG. Kewajiban untuk memberikan surat 

resmi dari instansi terkait mengenai keterlambatan sesuai dengan 

Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 tidak dilaksanakan oleh 

pengangkut. Narasumber juga tidak menemukan informasi 

tampilan surat resmi dari instansi terkait di layar informasi hanya 

informasi bahwa penerbangan tersebut terlambat. Sehingga dapat 

disimpulkan dalam wawancara narasumber kedua tersebut tidak 

dilaksanakannya Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 dan Pasal 7 

ayat (3) PM 89 Tahun 2015. 

B. Analisis Tanggung Jawab Angkutan Udara Niaga Berjadwal dengan 

Informasi Keterlambatan Tanpa Disertai Bukti Tertulis 

1. Pembuktian Keterlambatan yang Tidak Disertai Bukti dari Surat 

Resmi Instansi Terkait adalah Wanprestasi 

Penumpang sebagai pengguna jasa dari pengangkut didasarkan 

atas perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan dibuktikan 

dengan tiket sesuai Pasal 1 angka 27 UU Penerbangan menyebutkan 

tiket merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara 

antara penumpang dan pengangkut,165 Pasal 151 huruf f UU 

Penerbangan tiket penumpang paling tidak memuat salah satunya 

pernyataan peryataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam 

undang-undang.166 Pengangkut dalam perjanjian pengangkutan 

                                                 
165 Lihat Pasal 1 angka 27 UU Penerbangan. 
166 Lihat Pasal 151 huruf f UU Penerbangan. 
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bersama penumpang menyatakan bahwa tunduk kepada UU 

Penerbangan, namun seperti yang penulis paparkan pada keterangan 

narasumber pelaksanaan Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 tidak 

dilaksanakan. Hal tersebut merupakan wanprestasi, karena wanprestasi 

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian dipenuhi 

oleh para pihak, namun dalam praktik terkadang salah satu pihak atau 

para pihak tidak memenuhi kewajibannya, hal inilah yang disebut 

wanprestasi, lalai, alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian.167 

Wanprestasi juga dapat diartika prestasi buruk. Wanprestasi dapat 

berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang 

diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang 

diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut 

perjanjian tidak boleh dilakukan,168 dalam hal ini pengangkut tidak 

melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015, walaupun 

pengangkut melanggar peraturan perundang-undangan,  namun 

terhadap penumpang hal ini merupakan pelanggaran perjanjian yang 

menimbulkan kerugian, sehingga pengangkut dapat dimintai 

pertanggung jawaban ganti kerugian. Pertanggung jawaban tersebut 

juga berlaku ketika pengangkut salah membuktikan maupun tidak 

membuktikan keterlambatan, kemudian diketahui DJPU pada saat 

penilaian pada tanggal 10 bulan selanjutnya, walaupun penumpang 

                                                 
167 I Ketut Oka Setiawan, Loc.Cit. 
168https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-

danwanprestasi-sebagai-dasar-gugatan/ diakses pada tanggal 03 Juli 2019 pukul 22.11 WIB. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-danwanprestasi-sebagai-dasar-gugatan/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-danwanprestasi-sebagai-dasar-gugatan/
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sudah tidak berada dilokasi bandara tujuan, tetap melekat hak ganti 

kerugian pada penumpang. 

2. Tanggung Jawab kepada Penumpang jika Informasi 

Keterlambatan Tanpa Disertai Bukti Tertulis  

Berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dibuat pengangkut 

dan penumpang sehingga menimmbulkan kewajiban dan hak dengan 

dibuktikan dokumen penerbangan berupa tiket. Salah satu bentuk 

kewajibanmya adalah tanggung jawab, Karena arti dari tanggung jawab 

adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.169 Tanggung 

jawab mengenai keterlambatan menggunakan prtinsip tanggung jawab 

berdasarkan praduga. Prinsip ini menenpatkan pengangkut selalu 

bersalah, sehingga harus menanggung kerugian kecuali pengangkut 

dapat membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah. Penumpang 

dan/atau pengirim barang tidak harus membuktikan kesalahan 

pengangkut. Sebagai imbalan nya pengangkut diberikan batasan ganti 

kerugian maksimum. 

Prinsip tersebut menenpatkan pengangkut selalu bersalah, 

sehingga harus menanggung kerugian kecuali pengangkut dapat 

membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah, dalam hal ini terdapat 

pada Pasal 146 UU Penerbangan mengaharuskan pengangkut 

bertanggung jawab atas keterlambatan, kecuali pengangkut dapat 

                                                 
169 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab, diakses pada tanggal 28 Juni 

2019 pukul 20.59 WIB. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab
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membuktikan keterlambatan tersebut bukan karena kesalahan 

pengangkut penerbangan,170 sehingga penumpang dan/atau pengirim 

barang tidak harus membuktikan kesalahan pengangkut, karena 

penumpang pasti tidak akan bisa, karena penumpang dan pengirim 

barang tidak menguasai teknologi penerbangan, kemudian Sebagai 

imbalan nya pengangkut diberikan batasan ganti kerugian maksimum. 

Pasal 1 angka 22 UU Penerbangan menyatakan tanggung jawab 

pengangkut adalah kewajiban pengangkut untuk mengganti kerugian 

yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak 

ketiga,171 terkait dengan tanggung jawab atas keterlambatan 

pengangkut harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 146 UU 

Penerbangan mengaharuskan pengangkut bertanggung jawab atas 

keterlambatan, kecuali pengangkut dapat membuktikan keterlambatan 

tersebut bukan karena kesalahan pengangkut penerbangan,172 

selanjutnya dalam Pasal 149 UU Penerbangan, bahwa pengaturan 

mengenai keterlambatan diatur lebih lanjut di peraturan menteri,173 

peraturan menteri yang pertama mengatur mengenai keterlambatan 

adalah PM 77 Tahun 2011 tepatnya Pasal 2 PM 77 Tahun 2011 

menyatakan bahwa pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara 

wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap: 

a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka; 

                                                 
170 Lihat Pasal 146 UU Penerbangan. 
171 Lihat Pasal 1 angka 22 UU Penerbangan 
172 Lihat Pasal 146 UU Penerbangan. 
173 Lihat Pasal 149 UU Penerbangan. 
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b. hilang atau rusaknya bagasi kabin; 

c. hilang, musnah atau rusaknya bagasi tercatat; 

d. hilang, musnah atau rusaknya kargo; 

e. keterlambatan angkutan udara; dan 

f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. 

Mempertegas dan memperjelas aturan mengenai keterlambatan 

PM 77 Tahun 2011 dirubah beberapa pasal yaitu Pasal 9 sampai dengan 

Pasal 13 PM 77 Tahun 2011 dengan dinyatakan dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku kembali kemudian diganti oleh PM 89 Tahun 2015. 

Melalui PM 89 Tahun 2015 dalam Pasal 2 keterlambatan terdiri dari 

sebagai keterlambatan penerbangan, tidak terangkutnya penumpang 

dengan alasan kapasitas pesawat, dan pembatalan penerbangan, dalam 

Pasal 4 PM 89 Tahun 2015 menyatakan bahwa keterlambatan 

penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PM 89 Tahun 2015 

menyebutkan keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan perbedaan 

waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan 

dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan yaitu pada saat 

pesawat block off174 meninggalkan tempat parkir pesawat (apron) atau 

pada saat pesawat block on175 dan parkir di apron bandara udara 

tujuan.176 Mempertegas UU Penerbangan faktor keterlambatan dibagi 

                                                 
174 block off adalah posisi dimana Pesawat mulai bergerak dari tempat parkirnya baik oleh 

tenaga sendiri maupun digerakkan dengan alat bantu. 
175 block on adalah posisi dimana Pesawat saat berhenti pada tempat parkirnya. 
176 Lihat Pasal 4 PM 89 Tahun 2015. 
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bagi menjadi empat faktor yang termaktub dalam Pasal 5 PM 89 Tahun 

2015, yaitu: 

a. faktor kesalahan pengangkut; 

b. faktor teknis operasional; 

c. faktor cuaca; dan 

d. faktor lain-lain. 

Kemudian pertanggung jawaban maskapai dengan terjadinya 

keterlambatan dibagi kedalam enam kategori, hal ini merupakan bentuk 

batasan tanggung jawab pengangkut sebagai konsekuensi dari prinsip 

tanggung jawab berdasarkan praduga, yang termaktub dalam, Pasal 3 

PM 89 Tahun 2015, yaitu:  

a. kategori 1, keterlambatan 30 menit s/d 60 menit; 

b. kategori 2, keterlambatan 61 menit s/d 120 menit;  

c. kategori 3, keterlambatan 121 menit s/d 180 menit;  

d. kategori 4, keterlambatan 181 menit s/d 240 menit;  

e. kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit, dan f. kategori 6, 

pembatalan penerbangan.  

Mengenai kompensasi keterlambatan diatur dalam Pasal 9 ayat 

(1) PM 89 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Badan Usaha 

Angkutan Udara wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori 

keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:  

a. keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan,  
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b. keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa minuman dan 

makanan ringan (snack box),  

c. keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa minuman dan 

makanan berat (heavy meal),  

d. keterlambatan kategori 4, kompensasi berupa minuman, makanan 

ringan (snack box), makanan berat (heavy meal),  

e. keterlambatan kategori 5, kompensasi berupa gant rugi sebesar 

Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),  

f. keterlambatan kategori 6, badan usaha angkutan udara wajib 

mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan 

seluruh biaya tiket (refund ticket).  

Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) PM 89 Tahun 2015 

menyatakan bahwa pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) PM 89 Tahun 2015, harus dilakukan secara aktif 

oleh petugas setingkat general manager, station manager, staf lainnya 

atau pihak yang ditunjuk yang bertindak untuk dan atas nama badan 

usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal. Pengangkut bertanggung 

jawab atas keterlambatan, kecuali pengangkut dapat membuktikan 

keterlambatan tersebut bukan karena kesalahan pengangkut wajib 

menginformasikan keterlambatan dengan bukti surat resmi dari instansi 

terkait, misalnya mengenai teknis operasional maka melalui pengelola 

bandara sedangkan untuk faktor cuaca ke BMKG.177 Pembuktian 

                                                 
177 Pasal 146 UU Penerbangan. 
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penyebab keterlambatan ini diwajibkan sesuai Pasal 5 ayat (6) PM 89 

Tahun 2015 untuk meyakinkan konsumen atau penumpang bahwa 

benar keterlambatan tersebut memang ada faktor tertentu, sehingga 

penumpang atau konsumen tersebut tidak dicederai haknya dan 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal tetap mendapatkan goodwill dan 

masyarakat dapat ikut mengawasi, apabila nantinya Angkutan Udara 

Niaga Berjadwal tidak dapat membuktikan maka Angkutan Udara 

Niaga Berjadwal wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen 

atau penumpang.178 Tanggung jawab tersebut wajib diasuransikan 

sesuai Pasal 179 UU Penerbangan yang menyebutkan pengangkut 

wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang 

sebagaimana dimaksud salah satunya adalah Pasal 146 UU 

Penerbangan.179 

3. Tanggung Jawab kepada Regulator jika Informasi Keterlambatan 

Tanpa Disertai Bukti Tertulis 

Pengangkut yang tidak melaksanakan ketentuan dalam PM 89 

Tahun 2015 salah satunya Pasal 5 ayat (6) mengenai bukti 

keterlambatan dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk tanggung 

jawabnya berdasarkan Pasal 16 PM 89 Tahun 2015 yaitu berupa sanksi 

berupa teguran tertulis apabila pengangkut mempunyai bobot penilaian 

                                                 
178https://kumparan.com/@kumparannews/lion-air-terlambat-lagi-pemerintah-diminta-

lebih-tegas-beri-sanksi diakses pada tanggal 01 Juli 2019 pukul 02.03 WIB. 
179 Lihat Pasal 179 UU Penerbangan. 

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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di bawah 60% berturut-turut selamat tiga bulan, sanksi berupa 

pembekuan rute baru apabila pengangkut mempunyai bobot penilaian 

di bawah 60% berturut-turut selama tiga bulan sejak diberikan surat 

peringatan sebagaimana dimaksud pada butir a, sanksi berupa 

pengurangan rute apabila pengangkut mempunyai bobot penilaian di 

bawah 60% berturut-turut selama tiga bulan sejak diberikan sanksi 

pembekuan rute sebagaimana dimaksud pada butir, dan sanksi berupa 

pencabutan izin usaha apabila pengangkut mempunyai bobot penilaian 

di bawah 60% berturut-turut selama tiga bulan sejak diberikan sanksi 

pengurangan rute sebagaimana dimaksud pada butir c,180  yang 

didasarkan penilaian yang dilakukan DJPU sesuai Pasal 13 PM 89 

Tahun 2015 dengan komponen ketaatan pengangkut terhadap 

melaporkan pelaksanaan SOP setiap tanggal 10 tiap bulannya sesuai 

Pasal 14 PM 89 Tahun 2015, jumlah temuan terkait penanganan 

keterlambatan, dan penanganan atau penyelesian keluhan penumpang 

terhadap keterlambatan penerbangan.181 

 

 

  

                                                 
180 Lihat Pasal 16 PM 89 tahun 2015. 
181 Lihat Pasal 13 PM 89 Tahun 2015. 


