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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pasal 1 angka 27 UU Penerbangan menyebutkan penumpang sebagai 

salah satu pihak perjanjian pengangkutan, berhak atas informasi karena 

hak atas informasi tersebut juga dituangkan dalam PM 89 Tahun 2015. 

Pasal 7 PM 89 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengangkut wajib 

menyampaikan informasi keterlambatan penerbangan melalui petugas 

yang berada di ruang tunggu bandar udara. Pemberian informasi 

tersebut harus juga disertai pembuktian sesuai apa yang diamanatkan 

Pasal 146 UU Penerbangan dan Pasal 5 ayat 6 PM 89 Tahun 2015, yang 

mana pasal-pasal tersebut menggunakan prinsip tanggung jawab 

berdasarkan praduga. Menurut DJPU frasa pembuktian tersebut 

dilakukan secara sepihak dan 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 memantau ketertiban penyelenggaraan 

penerbangan. Kesimpulannya pada penelitian penulis. 

2. Pengangkut dalam perjanjian pengangkutan bersama penumpang 

menyatakan bahwa tunduk kepada UU Penerbangan, namun seperti 

yang penulis paparkan pada keterangan narasumber bahwa pelaksanaan 

Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 tidak dilaksanakan. Hal tersebut 
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merupakan wanprestasi, atau dalam Islam disebut akad yang batil yang 

mana terdapat suatu hal yang tidak terpenuhi. Sehingga timbul 

kewajiban pengangkut untuk bertanggung jawab memberikan ganti 

kerugian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PM 77 Tahun 2011. 

Tanggung jawab tersebut terbagi kedalam beberapa kategori sesuai 

Pasal 3 PM 89 Tahun 2015 dan bentuk ganti kerugiannya kepada 

penumpang dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) PM 89 Tahun 2015. 

Bentuk tanggung jawab kepada regulator dalam hal ini DJPU yaitu 

dapat di jatuhi sanksi sesuai laporan yang dilaporkan penangkut pada 

DJPU berdasarkan Pasal 16 PM 89 Tahun 2015. 

B. Saran 

Pengangkut seharusnya menyampaikan pembuktian keterlambatan 

kepada penumpang dapat melalui media elektronik maupun secara manual, 

menjamin tersampaikannya informasi tersebut, 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. Penumpang seharusnya 

lebih aktif dalam mengawasi perihal penerbangan, penumpang juga bisa 

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

Penerbangan yang menyebutkan peran masyarakat untuk ikut memantau 
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ketertiban penyelenggaraan penerbangan DJPU sebagai regulator juga 

seharunya juga memberikan literasi kepada penumpang terkait pembuktian 

keterlambatan tersebut. 

 

  


