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Abstrak 

 

Penerbangan adalah bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki 

karakteristik mampu bergerak cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, 

manajemen yang andal, dan keamanan yang terjamin dan keamanan yang optimal, 

potensi dan pengembangan peran yang efektif dan efisien. Dewasa ini, banyak 

penduduk Indonesia sering bepergian menggunakan transportasi umum, terutama 

pesawat terbang. Tingkat keterlambatan penerbangan yang cukup tinggi membuat 

penulis tertarik meneliti aspek-aspek perlindungan konsumen terkait 

keterlambatam yang bukan hanya harus diinformasikan namun harus dibuktikan. 

Tujuan penulis adalah agar hak dan kewajiban pengangkut maupun penumpang 

dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis 

meneliti dengan rumusan masalah apakah pembuktian keterlambatan dibuktikan 

secara sepihak oleh pengangkut dan bagaimana bentuk tanggung jawab 

pengangkut, metode penelitian yang digunkan penulis adalah empiris normati. 

Hasil dari penelitian penulis menemukan pembuktian tersebut dilaksanakan secara 

sepihak dan masih ditemukannya keterlambatan karena faktor tertentu yang tidak 

di sertai pembuktian. Kurangnya literasi dan pengawasan peraturan perundang-

undangan menimbulkan kurangnya pengawasan di masyarakat, sehingga potensi-

potensi terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang tinggi 

terutama mengenai keterlambatan. Sehingga saran penulis regulator harus bisa 

meningkatkan literasi terkait peraturan perundang-undangan utamanya mengenai 

keterlambatan, dan pengangkut harus taat dan patuh kepada peraturan perindang-

undangan. 

 

 

 

Kata Kunci : Penerbangan, keterlambatan, tanggung jawab pengangkut dalam 

penerbangan 
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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
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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. 



13 

 

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. 

 

                                                 
11 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 

1991, hlm. 91. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM  

 

A. Tinjauan Umum Hukum Penerbangan 

1. Hukum Penerbangan Indonesia 

a. Definisi 

Definisi hukum penerbangan menurut para ahli hukum 

internasional belum ada definisi konkrit. Istilah yang digunakan 

hukum udara (air law), hukum penerbangan (aviation law), atau 

hukum pengangkutan udara (air transpotation law), namun 

dalam praktiknya banyak digunakan hukum penerbangan dan 

hukum udara karena memilik arti yang luas.12 Hukum 

penerbangan dapat di artikan sebagai hukum yang mengatur 

tentang pegengkutan udara meliputi aspek konstitusi, 

administrasi, perdata, dagang, pidana, publik mengangkutan 

manajeman dan lain-lain.13 

b. Sumber Hukum Penerbangan di Indonesia 

Sumber hukum penerbangan di Indonesia termaktub dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan, seperti KUH Per, Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Stb. 1939-100, UU 

Penerbangan dan peraturan turunannya.14 

                                                 
12 Martono dan Agus Pramono, Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional, Raja 

Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 3. 
13 Ibid., hlm 4. 
14 Ibid., hlm. 8. 
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c. UU Penerbangan 

Indonesia yang telah menjadi anggota Organisasi 

Penerbangan Sipil Internasional sejak 27 April 1950 telah 

menyempurnakan Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 1992 

tentang penerbangan menjadi UU Penerbangan yang disusun 

mengacu kepada konvensi-konvensi internasional. Tujuan 

penyempurnaan ini adalah untuk mengikuti perkembangan dan 

kebutuhan pertumbuhan transportasi udara.15 UU Penerbangan 

mengatur mengenai kedaulatan atas wilayah udara, pelanggaran 

wilayah, produksi pesawat, pendaftaran dan kebangsaan pesawat 

udara, kelaikan udara, dan pengoprasian pesawat udara,  

keselamatan dan keamaan dalam pesawat, independensi 

investigasi kecelakaan pesawat, pembetukan majelis profesi 

penerbagan, lembaga penyelenggara pelayanan umum, berbagai 

jenis angkutan udara berjadwal dan tidak berjadwal, angkutan 

udara dalam negeri dan luar negeri, persyaratan-persyaratan 

mengoprasikan pesawat udara, tarifm pajak, asuransi,  tanggung 

jawab pengangkut, pelayanan navigasi, penegakan hukum, dan 

berbagai ketentuan baru yang yang sebelumnya tidak diatur.16 UU 

Penerbangan memsiahkan regulator dengan operator seingga 

fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing jelas. UU 

                                                 
15 Martono dan Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2012, hlm. 233. 
16 Ibid., hlm. 234. 
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Penerbangan juga memberikan kesempatan kepada swasta dan 

pemerintah daerah untuk ikut serta berperan dalam pembangunan 

penerbangan di Indonesia, sebab semula 103 pasal menjadi 466 

pasal.17 

1) Angkutan Udara Niaga dan Bukan Niaga 

Pasal 83 sampai dengan Pasal 138 UU Penerbangan 

mengatur mengenai angkutan udara niaga, pelayanan 

angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara bukan 

niaga,  angkutan perintis, perizinan angkutan udara niaga, 

perizinan angkutan udara bukan niaga, kewajiban 

pemegang, izin angkutan udara, jejaring rute penerbangan, 

tarif, kegiatan usaha penunjang angkutan udara niaga yang 

akan dijelaskan sebagian sebagai berikut. 

a) Angkutan Udara Dalam Negeri 

Kegiatan angkutan udara dalam negeri 

merupakan kegiatan angkutan udara yang 

dilaksanakan di dalam negeri meliputi angkutan 

udara niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak 

berjadwal, angkutan udara niaga berjadwal dalam 

negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha 

angkutan udara nasional yang telah mendapatkan izin 

usaha angkutan udara niaga berjadwal. Kegiatan yang 

                                                 
17 Ibid. 
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dapat dilaksanakan oleh angkutan udara niaga 

berjadwal juga dapat memnuhi kegiatan angkutan 

udara niaga tidak berjadwal sesuai ketentuan 

angkutan udara niaga tidak berjadwal seperti hanya 

meliputi kegiatan yang bersifat nasional antara lain 

paket wisata, bantuan bencana alam, kegiatan 

kemanusiaan, namun tidak hanya berbatas nasional 

dapat juga bersifat internasional namun hanya dalam 

kondisi dan batasan waktu tertentu.18 

b) Angkutan Udara Luar Negeri 

Kegiatan angkutan udara luar negeri 

merupakan kegiatan angkutan udara yang 

berdasarkan perjanjian bilateral atau perjanjian 

multilateral untuk melaksanakan kegiatan angkutan 

udara niaga untuk mengakut orang maupun kargo. 

Pelaksanaannya dapat dilaksanakan angkutan udara 

niaga berjadwal dalam negeri maupun asing.19  

c) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal 

Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah 

kegiatan pengangkutan yang dilaksanakan tanpa 

terjadwal, atau hanya dilakuakn dalam waktu tertentu 

                                                 
18 Ibid., hlm. 235. 
19 Ibid., hlm. 236. 
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sesuai kebutuhan. Kegiatan angkutan udara niaga 

tidak berjadwal bisasa digunakan untuk kegiatan 

charter atau kegiatan pribadi, kegiatan angkutan 

udara niaga tidak berjadwal wajib mendapat 

persetujuan Menteri Perhubungan atas kegiatan yang 

akan dilakukannya.20 

d) Angkutan Udara Niaga Berjadwal 

Angkutan udara niaga berjadwal adalah 

kegiatan pengangkutan yang terjadwal. Jadwal 

embarkasi dan disembarkasi tersebut didaftarkan 

kepada Kementrian Perhubungan. Angkutan udara 

niaga berjadwal ini dapat dibagi menjadi 3 bagian 

yaitu first class, medium service, dan no frills.21 First 

class  adalah kegiatan pengangkutan yang memberika 

pelayanan maksimal seperti ruang tunggu ekslusif, 

memberikan makanan dan minuman, batas bagasi 

yang maksimal, dan sebagainya. Medium service 

merupakan kegiatan pengangkutan yang 

pelayanannya setu tingkat di bawah first class. 

Sedangkan no frills merupakan pelayanan standar 

pada kegiatan pengangkutan.22 

                                                 
20 Ibid., hlm. 238. 
21 Ibid., hlm. 239. 
22 Ibid. 
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e) Angkutan Udara Bukan Niaga 

Kegiatan angkutan udara bukan niaga biasa 

dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun 

daerah, lembaga keagamaan, lembaga sosial, 

lembaga olahraga, orang perseroangan dan/atau 

lembaga di Indonesia lainnya, pada initinya angkutan 

udara bukan niaga adalah kegiatan pengangkutan 

yang tidak berorientasi pada keuntungan, namun 

bertujuan untuk kepentingan badan atau lembaga 

terkait.23 

f) Angkutan Udara Perintis 

Angkutan udara perintis adalah kegiatan 

pengangkutan di daerah-daerah yang sulit di jangkau. 

Kegiatan angkutan udara perintis diselenggarakan 

oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

badan usaha angkutan udara niaga nasional 

berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan 

badan usaha angkutan udara nasioal melalui skema 

pelelangan.24 

g) Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan Udara 

                                                 
23 Ibid., hlm. 240. 
24 Ibid., hlm. 242. 
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Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan di 

Indonesia tentu harus tunduk kepada Hukum 

Indonesia, salah satu bentuk tunduknya adalah 

memiliki izin usaha angkutan udara. Pemeggang izin 

usaha angkutan udara niaga, angkutan udara bukan 

niaga, dan angkutan udara niaga khusu kargo  wajib 

mengoprasikan pesawat udara, sedangkan kantor 

perusahaan dan perwakilan, penyiapan sumber daya 

manusia, dan penyiapan administrasi lainnya 

dilakukan oleh badan usaha sebelum melakukan 

kegiatan pengangkutan, paling lambat 12 bulan sejak 

izin diterbitkan.25 Badan usaha nasional maupun 

internasional yang melakukan pengangkutan wajib 

menyerahkan data penumpang yang memuat nama 

sesuai paspor atau identitas, jenis kelamin, 

kewarganegaraan, nomor paspor atau identitas, 

tanggal lahir, asal dan tujuan akhir penerbangan, 

nomor kursi dan bagasi.26 Angkutan udara niaga 

berjadwal harus memiliki pesawat paling tidak 5 unit 

dan menguasai 5 unit pesawat, angkutan udara niaga 

tidak berjadwal dan angkutan udara niaga khusus 

                                                 
25 Lihat Pasal 118 ayat (1) UU Penerbangan. 
26 Lihat Pasal 121 UU Penerbangan. 
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kargo paling tidak memiliki 1 unit dan menguasai 2 

unit pesawat, sedangkan.27  

h) Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara 

Kegiatan yang secara langsung berhubungan 

dengan kegiatan pengangkutan seperti reservasi 

melalui computer, pemasaran penjualan tiket, 

pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo, sewa 

guna usaha pesawat juga dapat dilakukan ketika telah 

mendapatkan izin Menteri Perhubungan.28 

2) Dokumen Angkutan Udara 

Sebagai Implementasi rekomendasi Organisasi 

Penerbangan Sipil Internasional yang tercantum dalam 

Konvensi Chicago 1944 beserta Annexes dan manualnya, 

Konvensi Warsawa 1929 beserta protokolmya, UU 

Penerbangan telah mengatur berbagai dokumen 

penerbangan yang meliputi.29 

a) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga 

Izin usaha angkutan udara niga diberikan kepada 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

odalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Izin 

tersebut diberikan oleh Menteri Perhubungan setelah 

                                                 
27 Lihat Pasal 118 ayat (2) UU Penerbangan. 
28 Lihat Pasal 131 UU Penerbangan. 
29 Martono dan Sudiro, Op.Cit., hlm. 311. 
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memenuhi persyaratan Pasal 109 UU Penerbangan, 

seperti akta pendirian badan usaha, Nomor Pokok 

Wajib Pajak, surat keterangan domisili, dan rencana 

bisnis usaha angkutan udara niaga yang paling sedikt 

memuat jenis dan jumlah pesawat udara yang akan 

dioperasikan, rencana pusat kegiatan, aspek 

pemasaran, dan sumber daya manusia.30 Izin usaha 

angkutan udara niaga tersebut berlaku selama 

pemeggang izin masih menjalankan kegiatan 

pengangkutan sesuai izin yang diberikan dan setiap 

tahun dievaluasi oleh Kementrian Perhubungan. Izin 

usaha tersebut dilarang untuk dipindah tangankan 

kepada pihak lain sebelum adanya izin dari Menteri 

Perhubungan.31   

b) Izin Operasi Angkutan Udara Bukan Niaga 

Izin angkutan udara bukan niaga biasa 

diberikan kepada pemerintah, baik pusat maupun 

daerah, lembaga keagamaan, lembaga sosial, 

lembaga olahraga, orang perseroangan dan/atau 

lembaga di Indonesia lainnya yang melakukan 

kegiatan pengangkutan bukan niaga dengan 

                                                 
30 Lihat Pasal 109 UU Penerbangan. 
31 Martono dan Sudiro, Op.Cit., hlm. 326. 



25 

 

memenuhi persyaratan Pasal 115 UU Penerbangan 

seperti, akta pendirian badan usaha, Nomor Pokok 

Wajib Pajak, surat keterangan domisili, dan rencana 

bisnis usaha angkutan udara niaga yang paling sedikt 

memuat jenis dan jumlah pesawat udara yang akan 

dioperasikan, dan sumber daya manusia.32 Izin 

tersebut dapat tidak berlaku jika selam 12 bulan 

pengangkut tidak melakukan kegiatan secara nyata.33 

c) Dokumen Penumpang 

Tiket penumpang merupakan bukti dari 

perjanjian pengangkutan, paling sedikit memuat 

noor, tempat, dan tanggal penerbitan, nama 

penumpang, nama perusahaan pengangkut, tempat, 

tanggal dan waktu pemberangkatan, dan tujuan 

pendaratan, yang berhak menggunakan tiket tesebut 

adalah nama yang tertera sesuai identitas yang sah. 

Jika tiket tidak sesuai dengan apa yang tertera diatas 

maka maskapai tidak berhak membatasi tanggung 

jawabnya sesuai ketentuan UU Penerbangan.34 

d) Boarding Pass 

                                                 
32 Lihat Pasal 115 UU Penerbangan. 
33 Martono dan Sudiro, Op.Cit., hlm. 330. 
34 Ibid., hlm. 331. 
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Perusahaan penerbangan harus menyerahkan 

tanda bukti calon penumpang telah melapor untuk 

berangkat dan digunakan sebagai masuk ke pesawat 

hal itu di sebut sebagai boarding pass yang pada 

dasarnya sama dengan tiket penumpang.35 

2. Perjanjian Pegangkutan Penerbangan 

Pengakutan diartikan sebagai pemindahan orang dan/atau barang 

dari tempat asal ke tempat tujuan yang terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut:   

a. ada sesuatu yang diangkut; 

b. tersedianya angkutan; 

c. ada tempat yang dilalu pengangkut. 

Fungsi dari pengangkutan berdasarkan pengertian pengangkutan 

tersebut adalah memindahkan orang/atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.36 

Hukum perjanjian, perjanjian pengangkutan masuk kedalam perjanjian 

timbal balik antara pengankut dan penumpang dan/atau pengirim 

barang. Perjanjian pegangkutan ini mengikatkan diri pengangkut untuk 

menyelenggarakan kegiatan pengangkutan.37 Subekti mendefenisikan 

perjanjian pengangkutan sebagai perjanjian di mana pengangkut 

                                                 
35 Ibid., hlm. 332. 
36 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 

hlm. 429. 
37 Ibid., hlm. 69. 
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menyanggupi untuk dengan aman membawa orang dan/atau barang dari 

suatu tempat ke tempat lain dan penumpang bersedia membayar 

biayanya.38 Definisi lain perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di 

mana pegangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat 

lain tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang 

mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.39  

Perjanjian pengangkutan penerbangan hubungannnya erat 

dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang 

menimbulkan kerugian. Tanggung jawab dapat diketahui dari 

perjanjian pengangkutan atau dari undang-undang.40 Perjanjian 

pengangkutan dibuktikan dengan tiket menyebabkan penumpang 

sebagai salah satu pihak memiliki kewajiban dan hak.41  Pasal 1 angka 

27 UU penerbangan yang menyebutkan tiket adalah dokumen dalam 

bentuk cetak melalui proses elektronik atau dalam bentuk lain, yang 

merupakan bukti perjanjian angkutan udara pengangkut dan 

penumpang.42 

3. Informasi Penerbangan 

                                                 
38 R. Subketi, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 69. 
39 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2008, hlm. 46. 
40 Ibid. 
41 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a3fe81cbf3f/tiket-pesawat-bukan-

sekadar-alat-icheck-in-i, diakses pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 21.44 WIB. 
42 Lihat Pasal 1 angka 27 UU Penerbangan. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a3fe81cbf3f/tiket-pesawat-bukan-sekadar-alat-icheck-in-i
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a3fe81cbf3f/tiket-pesawat-bukan-sekadar-alat-icheck-in-i
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Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan penerbangan 

pengangkut dan penumpang diikat melalui perjanjian pengangkutan 

dan dibuktikan melalui tiket, dengan tiket tersebut menyebabkan 

penumpang sebagai salah satu pihak memiliki kewajiban dan hak.43 

Hak dan kewajiban tersebut muncul karena perjanjian pengangkutan 

atau karena undang-undang. Dalam Pasal 146 UU Penerbangan 

pengangkut dianggap bertanggung jawab atas keterlambatan kecuali 

pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan yang terjadi 

karena faktor cuaca dan teknis operasional.44 Pasal 7 ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) PM 89 Tahun 2015 menjelaskan pengangkut wajib 

menyampaikan informasi keterlambatan penerbangan melalui petugas 

yang ditunjuk secara khusus untuk menyampaikan terkait 

keterlambatan, dan petugas khusus tersebut harus melakukan kordinasi 

dengan pengangkut, penyelenggara bandar udara dan pihak-pihak 

terkait keterlambatan.45  

4. Tanggung Jawab Pengangkut Penerbangan 

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 

                                                 
43 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a3fe81cbf3f/tiket-pesawat-bukan-

sekadar-alat-icheck-in-i, diakses pada tanggal 6 April 2019 pukul 21.44 WIB. 
44 Lihat Pasal 146 UU Penerbangan. 
45 Lihat Pasal ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PM 89 Tahun 2015. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a3fe81cbf3f/tiket-pesawat-bukan-sekadar-alat-icheck-in-i
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a3fe81cbf3f/tiket-pesawat-bukan-sekadar-alat-icheck-in-i
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adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya,46 dalam hal 

pengangkutan penerbangan sesuai prinsip yang berlaku dalam 

pengangkutan penerbangan terdapat 3 macam konsep dasar seperti:47 

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan 

Tanggung jawab atas dasar kesalahan terdapat pada Pasal 

1365 KUH Per, pasal tersebut dikatakan sebagai tindakan 

melawan hukum berlaku umum kepada siapa pun juga,48 

termasuk perusahaan yang menimbulkan kerugian Berdasarkan 

ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab secara 

hukum  atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian kepada 

orang lain.49 Menurut Pasal 1367 KUH Per, tanggung jawab 

tersebut tidak terbatas hanya pada pengangkut tetapi juga 

terhadap karyawannya, pegawai, agen dan perwakilannya.50  

1) Ada Kesalahan dan Kerugian 

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan tentu harus ada 

kesalahan dan kerugian yang mana juga harus saling 

berhubungan.51 

2) Beban Pembuktian dan Besaran Ganti Rugi 

                                                 
46 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab, diakses pada tanggal 6 Mei 2019 

pukul 22.59 WIB. 
47 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op. Cit., hlm. 436. 
48 Lihat Pasal 1365 KUH Per. 
49 Martono dan Agus Pramono, Op.Cit., hlm. 10. 
50 Lihat pasal 1367 KUH Per. 
51 Martono dan Agus Pramono, Op.Cit., hlm. 11. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab
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Dalam prinsip ini yang harus membuktikan adalah 

penumpang dan/atau pengirim barang sebagai korban. 

Apabila penumpang dan/atau pengirim barang sebagai 

korban dapat membuktikan kesalahan maka tanggung 

jawab pengangkut tidak terbatas.52 

3) Kedudukan Para Pihak 

Kedudukan para pihak dalam prinsip ini sama, dalam 

arti memiliki kemampuan saling membuktikan kesalahan 

pihak lain. Para pihak dapat saling membuktikan kesalahan 

merka. Namun dalam perkembangannya prinsip ini tidak 

dapat diterapkan karena pada faktanya kedudukan para 

pihak tidak sama, karena penumpang tidak menguasai 

teknologi penerbangan.53 

b. Prinsip 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.  

1) Beban Pembuktian Terbalik 

                                                 
52 Ibid., hlm. 12. 
53 Ibid. 
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Prinsip tanggung jawab praduga bersalah 

menekankan bahwa penumpang dan/atau pengirim barang 

tidak perlu membuktikan kesalahan pengankut karena 

sudah pasti tidak akan bisa, karena penumpang dan 

pengirim barang tidak menguasai teknologi penerbangan. 

Beban pembuktian ini biasa disebut juga sebagai 

pembuktian terbalik.54 

2) Tanggung Jawab Terbatas 

Sebagai konsekuensi prinsip tanggung jawab ini, 

pengangkut dalam bertanggung jawab memiliki batasan 

mengenai besaran jumlah berdasarkan konvesi 

internasional yang di ratifikasi dalam UU Penerbangan 

beserta peraturan turunannya.55 

3) Perlindungan Hukum 

Prinsip ini memberikan pengangkut untuk 

melindungi diri, apabila pengangkut termasuk karyawan, 

agen, atau perwakilannya tidak bersalah maka pengangkut 

bebas dari tanggung jawab.56 

4) Ikut Bersalah 

Pengangkut bukan hanya dapat perlindungan hukum, 

tetapi pengangkut juga dapat membuktikan penumpag 

                                                 
54 Ibid., hlm. 14. 
55 Ibid., hlm. 15. 
56 Ibid. 
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dan/atau pengirim barang juga ikut melakukan kesalahan, 

maka penumpang dan/atau pengirim barang ikut juga 

bertanggung jawab.57 

5) Tanggung Jawab Tidak Terbatas 

Sebagaimana dijelaskan di atas, tanggung jawab 

pengangkut dibatasi, namun penumpang dan/atau pengirim 

barang masih terbuka untuk memperoleh ganti rugi yang 

lebih besar, karena kesalahan penangkut yang melanggar 

ketentuan tertentu dalam UU Penerbangan.58 

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Konsep tanggung jawab mutlak adalah pengangkut 

bertanggung jawab mutlak terhadap pihak ketiga59 yang timbul 

akibat kecelakaan pesawat atau jatuhnya barang dan/atau orang 

dari pesawat, tenpa memerluka adanya pembuktian terlebih 

dahulu.60 

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian  

Perjanjian berasal dari kata overeenkomst yang berarti sepakat. 

Pasal 1313 KUH Per menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan 

                                                 
57 Ibid. 
58 Ibid., hlm. 16. 
59 Pihak ketiga adalah pihak-pihak yang tidak mengetahui peggunaan pesawat, tetapi 

menderita kerugian akibat dampak negatif penggunaan pesawat, contohnya adalah jatuhya pesawat 

Mandala Airlines 5 September 2005. 
60 Ibid., hlm. 17. 
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yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada 

satu orang atau lebih lainya, menurut J. Satrio perjanjian adalah suatu 

perbuatan antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap orang lain atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan 

diri.61 Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 

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

saling berjanji untuk melakukan sesuatu.62 Menurut Wirjono 

Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah sebuah perbuatan 

hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana 

satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk menuntut 

pelaksanaan janji tersebut.63 Sedangkan menurut Arthur S. Hartkamp 

dan Marianne M.M Tillema perjanjian adalah suatu perbuatan hukum 

yang diciptakan dengan persyaratan yang ditentukan hukum oleh 

kesamaan kehendak yang menyatakan maksud bersama untuk 

kepentingan keduabelah pihak.64 Dalam Surat Al Maa-idah ayat 1 (Q.S. 

5:1) mewajibkan orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang 

mereka buat, maksud ayat ini adalah menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan kepada orang beriman untuk memenuhi kewajiban 

                                                 
61 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), Op.Cit., hlm.58.  
62 P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm.285. 
63 Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogykarta, 2014, hlm. 2.  
64 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), Op.Cit., hlm. 60. 
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yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat 

kepada sesame manusia sesuai ketentuan agama.65 

Dari beberapa perumusan mengenai perjanjian diatas maka 

tersimpul adanya unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:66 

a. adanya dua pihak atau lebih; 

b. adanya kata sepakat diantara para pihak; 

c. adanya akibat hukum yang ditimbulkan berupa hak dan 

kewajiban atau melakukan suatu perbuatan.  

Dikaitkan dengan system hukum yang berlaku di Indonesia  unsur 

tersebut dapat diklasifikasikan dalam unsur essentialia, unsur 

naturalia, unsur accidentalia.67 

2. Unsur-Unsur Perjanjian  

a. Unsur Essentialia  

Unsur essentialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus 

ada di dalam suatu perjanjian, unsur ini yang mengakibatkan 

perjanjian tercipta. Misalnya dalam perjanjian jual-beli unsur 

barang dan harga harus ada dan menjadi unsur mutlak68  

b. Unsur Naturalia  

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-

undang diatur tetapi oleh para pihak dapat dikesampingkan. 

Unsur naturalia adalah sifat alami yang secara diam-diam 

melekat pada perjanjian tersebut walaupun tidak diperjanjikan. 

                                                 
65 Ibid., hlm. 65. 
66 P. N. H. Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 286. 
67 Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 66. 
68 Ibid.,  
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Misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1476 KUH Per, penjual 

wajib menanggung biaya penyerahan, ketentuan ini dapat 

dikesampingkan oleh para pihak.69 

c. Unsur Accidentalia  

Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang secara 

tegas diperjanjikan oleh para pihak, unsur accidentalia tidak 

diatur oleh undang-undang, akan tetapi para pihak dapat 

menambahkan di dalam perjanjiannya. Misalnya, di dalam 

perjanjian ada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan akibat dari perjanjian ini untuk diselesaikan dengan 

alternatif penyelesaian sengketa.70 

3. Bentuk Perjanjian  

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk 

tertentu, dapat dibuat secara lisan dan jika dibuat secara tertulis maka 

ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk 

beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk 

tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian 

tersebut tidak sah.71  

 

                                                 
69 Ibid., hlm. 67. 
70 Ibid.  
71 Mariam Darus, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65. 
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4. Asas-Asas Perjanjian  

Asas hukum adalah pikran dasar yang terdapat dalam hukum atau 

yang terdapat peraturan hukum, hukum perjanjian mengenal beberapa 

asas hukum yaitu: 

a. Asas Kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonom) 

Asas kebebasan berkontrak termasuk kedalam salah satu 

asas yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Per yaitu 

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.72 Subekti 

menyimpulkan bahwa Pasal 1338 KUH Per ini mengandung 

suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau menganut 

sistem terbuka.73 Maksudnya adalah masyarakat diberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat suatu perjanjian, 

dan perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya 

seperti undang-undang, seperti halnya yang telah ditentukan 

dalam Pasal 1337 KUH Per.  

b. Asas Konsensualisme (concensualism)  

Asas konsensualisme adalah sebuah asas di mana perjanjian 

didasari dengan suatu konsensus atau kesepakatan antara kedua 

pihak yang membuat perjanjian, jika tidak sepakat berate tidak 

                                                 
72 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), Op.Cit., hlm.87. 
73 Haridjan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, 1993, hlm. 37.  
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ada kontrak (no consent no contract).74 Pada dasarnya, asas ini 

dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah 

bertemunya kehendak.75 

Asas konsensualistas ini tercermin dalam unsur pertama 

pada pasal 1320 KUH Per, yaitu: 76 

1) adanya Kesepakatan; 

2) kecakapan para pihak; 

3) suatu hal yang tertentu; 

4) suatu sebab yang halal. 

c. Asas Kepercayaan  

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 

membutuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa 

satu sama lain akan memegang janjinya, tanpa adanya 

kepercayaan tidak mungkin suatu perjanjian akan terpenuhi 

prestasinya.77 

d. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (pacta sunt servanda)  

Asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda berarti 

bahwa perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat sah 

perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Per berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya. Apa yang sudah 

                                                 
74 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), Op.Cit., hlm. 90. 
75 Ibid. 
76 Ibid. hlm. 89 
77 Mariam Darus, dkk., Op.Cit., hlm. 87. 
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disepakati tersebut menimbulkan hubungan hukum yang harus 

ditaati oleh para pihak dan tidak ada seorangpun dapat 

mencampuri hal tersebut terkecuali kehendak para pihak dan/atau 

terjadinya pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku.78 

e. Asas Iktikad Baik (good faith)  

Tidak ada makna tunggal dalam iktikad baik namun prase 

iktikad baik sering dipasangkan dengan fair dealing maksudnya 

adalah keadilan dalam sebuah kesepakatan yang berarti niat baik 

para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian sesuai 

kesepakatan.79 Asas iktikad baik dibedakan menjadi dua yaitu 

pada saat pra perjanjian (iktikad baik subjektif) dan pelaksanaan 

perjanjian (iktikad baik objektif). Iktikad baik pra perjanjian 

adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak pada tahap 

negosiasi dalam membuat suatu perjanjian yang bermakna 

kejujuran. Sedangkan iktikad baik pelaksanaan perjanjian adalah 

kewajiban dan hak berdasarkan isi perjanjian yang rasional dan 

patut.80 

f. Asas Kepribadian (personality)  

Asas kepribadian ini dapat di simpulkan dari ketentuan 

Pasal 1340 ayat (1) KUH Per, yang mana maksudnya adalah 

                                                 
78 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), Op.Cit., hlm. 91. 
79 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam KontrakI di Bebagai Sistem Hukum, UII Press, 

Yogyakarta, 2017, hlm. 129. 
80 Ibid., hlm. 92. 
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perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang 

membuatnya, namun dapat juga melibatkan pihak ketiga yang 

tidak ikut membuat perjanjian tersebut jika dalam isi perjanjian 

tersebut menyatakan bahwa pihak ketiga akan mendapatkan hak 

aras suatu prestasi, hal ini terdapat dalam Pasal 1317 ayat (1) 

KUH Per.81   

5. Jenis Perjanjian  

Perjanjian dapat diberdakan menurut berbagai cara. Perbedaan 

tersebut adalah sebagai berikut: 82 

a. Perjanjian Timbal Balik  

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan 

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Sebagai contohnya 

adalah perjanjian pengangkutan.83 

b. Perjanjian Cuma-Cuma  

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang 

memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya 

hibah.84  

c. Perjanjian Atas Beban 

                                                 
81 Lihat Pasal 1317 ayat (1) dan Pasal 1340 KUH Per. 
82 Mariam Darus, dkk., Op.Cit., hlm. 66. 
83 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op.Cit., hlm. 69. 
84 Mariam Darus, dkk., Op.Cit., hlm. 67. 
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Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana prestasi dari 

pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan 

antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.85  

d. Perjanjian Bernama (Benoemd) 

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai 

nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi 

nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang 

paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab 

V sampai Bab XVIII KUH Per. 86 

e. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd Overeenkomst) 

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak 

diatur dalam KUH Per, tetapi terdapat dalam masyarakat. 

Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaranm perjanjian 

kerjasama. Pada prakteknya, perjanjian ini lahir berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak.87  

f. Perjanjian Obligatoir  

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak 

sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu 

benda kepada pihak lain.88 

g. Perjanjian Kebendaan  

                                                 
85 Loc.Cit. 
86 Ibid,  
87 Ibid.  
88 Ibid., hlm. 68. 
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Perjanjian kebendaan adalah perjanjia dengan mana seseorang 

menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang 

membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda 

tersebut kepada pihak lain.89 

h. Perjanjian Konsensual 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana diantara kedua 

belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan 

perikatan.90 

i. Perjanjian Riil 

Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah 

terjadi penyerahan barang, seperti yang termuat di dalam KUH 

Perdata. Misalnya, saja seperti perjanjian penitipan barang dan 

perjanjian pinjam pakai.91  

j. Perjanjian Liberatoir 

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian di mana para pihak 

membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian 

pembebasan utang.92  

k. Perjanjian Pembuktian 

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak 

menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.93  

                                                 
89 Ibid., hlm. 71.  
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid., hlm. 72.  



42 

 

l. Perjanjian Untung-Untungan 

Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang obyeknya 

ditentukan kemudian. Misalnya saja perjanjian asuransi.94  

m. Perjanjian Publik 

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau 

seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak 

yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah 

swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas.95  

n. Perjanjian Campuran 

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung 

berbagai unsur perjanjian. Misalnya saja pemilik hotel yang 

menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula 

makanan (jual beli).96  

6. Syarat Sahnya Perjanjian  

Membuat dan melaksanakan harus memperhatikan syarat-syarat 

sahnya suatu perjanjian. Dalam ilmu hukum di Indonesia diatur dalam 

Pasal 1320 KUH Per yang menjelaskan terkait empat syarat sahnya 

suatu perjanjian antara lain:97 

a. adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; 

b. adanya kecakapan; 

                                                 
94 Ibid. 
95 Ibid., hlm. 73. 
96 Ibid. 
97 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), Op.Cit., hlm. 168.. 
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c. hal yang tertentu; 

d. sebab yang halal.  

Setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini sehingga 

dapat dikatakan perjanjianyang sah. Keempat syarat pokok ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:98 

a. Kelompok syarat subyektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang 

berhubungan dengan subyeknya, yang terdiri dari:99 

1) Kesepakatan, dalam hal ini diatur di dalam Pasal 1320 KUH 

Per yang dimaksud dengan kesepakatan adalah terjadinya 

suatu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang 

atau lebih dengan pihak lainnya. 

2) Kecakapan, dalam hal ini adalah kecakapan dalam 

bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan 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. 

                                                 
98 Haridjan Rusli, Op.Cit, hlm. 44.  
99 Mariam Darus, dkk., Op.Cit., hlm. 73. 
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b. Kelompok syarat obyektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang 

berhubungan dengan obyeknya, yang terdiri dari:100 

1) Hal yang tertentu, membuat dan melaksanakan suatu 

perjanjian haruslah ditentukan suatu obyek atau persoalan 

yang jelas yang akan diperjanjiakan di dalam perjanjian itu 

nantinya, obyek ataupun persoalan tersebut biasanya 

berupa prestasi. 

2) sebab yang halal, dijelaskan pada Pasal 1335 hingga 1337 

KUH Per, di mana Pasal 1335 KUH Per menjelaskan bahwa 

suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan 

suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai 

kekuatan, dan di Pasal 1337 KUH Per disebutkan hal yang 

terlarang maksud terlarang disini adalah melanggar atau 

tidak sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum atau 

kesusilaan.101 

Perbedaan yang terdapat pada syarat subjektif dan syarat objektif adalah 

pada akibat hukumnya, jika melanggar syarat subjektif perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan jika melanggar syarat objektif perjanjian 

tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.102  

                                                 
100 Ibid., hlm. 74. 
101 Kartini Multadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cet.2, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 161. 
102 Ibid., hlm. 44.  
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7. Overmacht  

Keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu force 

majeure, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overmacht. 

Ketentuan mengenai keadaan memaksa dapat dilihat dalam Pasal 1244 

KUH Per menyebutkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti 

biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak 

dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam 

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak 

terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak 

ada itikad buruk kepadanya.103 

Selain pengertian overmacht berdasarkan Pasal 1244 KUH Per 

tersebut, disebutkan juga bahwa keadaan memaksa adalah tekanan dari 

luar yang tidak tertahankan dan tidak hanya jika keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk melawannya (overmacht absolut), tetapi juga 

dalam keadaan di mana orang yang bersangkutan sudah mengusahakan 

sampai batas di mana ia tidak perlu melawan lebih lanjut (overmacht 

subyektif).104  

8. Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) pada 

prakteknya sering terjadi tumpang tindih antara wanprestasi dengan 

perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan oleh sistem 

                                                 
103 Lihat Pasal 1244 KUH Per. 
104 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama) Op.Cit, hlm. 315.  
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hukum perikatan yang dianut sistem Civil Law. Seperti yang termuat di 

dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku III 

KUH Per tentang Perikatan. Perikatan di dalam Buku III KUH 

Permengatur mengenai bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian 

(kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang seperti 

perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran tidak 

terutang, kesemua bidang hukum tersebut dicakup dalam satu generik 

yaitu perikatan.105  

9. Wanprestasi  

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian 

dienuhi 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.106 Wanprestasi sendiri pada dasarnya dibagi kedalam 

beberapa macam yaitu:107 

a. tidak memenuhi prestasi; 

b. terlambat berprestasi;dan 

c. berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. 

                                                 
105 Ibid., hlm. 299.  
106 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 19. 
107 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Prenada Media Grup, Jakarta ,2014, hlm. 261. 
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Pasal 1267 KUH Per yang mengatur bahwa apabila debitur 

melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih salah satu dari 

beberapa tuntutan yang diantaranya:108 

a. menuntut pemenuhan prestasi saja; 

b. menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti kerugian; 

c. meminta ganti rugi; 

d. meminta pembatalan perjanjian saja; 

e. meminta pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.  

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

1. Perlindungan Konsumen 

Perekonmian yang berkembang pesat, telah menghasilkan 

beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Didukung teknologi dan 

informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau 

jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada 

akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis pilihan barang 

dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.109 Kondisi tersebut di 

satu sisi menguntungkan konsumen karena banyaknya berbagai pilihan 

barang dan/atau jasa yang variatif, namun di sisi lain posisi konsumen 

dan produsen tidak seimbang, karena konsumen menjadi objek aktivitas 

bisnis untuk meraup keuntungan.110 Ketidakberdayaan konsumen 

sangat merugikan, pada umumnya produsen berlindung dibalik 

                                                 
108 Lihat Pasal 1267 KUH Per.  
109 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, 

hlm.1. 
110 Ibid. 
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perjanjian baku yang telah disepakati para pihak, ataupun melalui 

informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen.111 

Posisi Konsumen yang lemah mendorong hukum untuk melindunginya. 

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum 

konsumen yang lebih luas. Az Nasution berpendapat bahwa hkum 

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 baik pidana, perdata, dagang, administrasi negara, dan hukum 

internasional.112 Menurut Bussines English Dictionary perlindungan 

konsumen adalah adalah istilah yang digunakan untuk digunakan 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 

merugikan konsumen itu sendiri.maka pengaturan perlindungan 

konsumen dilakukan dengan:113 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur keterbukaan atas informasi, serta menjamin kepastian 

hukum. 

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan 

kepentingan seluruh pelaku usaha. 

c. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa. 

                                                 
111 Ibid. 
112 Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, 

Mitra Wacana Media, Makassar, 2018, hlm. 13. 
113 Zulham, Op.Cit., hlm. 24. 
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d. Memberikan perlindungan konsumen terhadap usaha yang 

menipu dan menyesatkan. 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan 

pada bidang jasa lainnya. 

Di Indonesia Perlindungan konsumen diakomodir melalui UU 

Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak 

konsumen yang harus dilindungi.114 

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Asas-asas perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 2 UU 

Perlindungan Konsumen yaitu:115 

a. Asas Manfaat 

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU Perlindungan 

Konsmen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada 

kedua belah pihak, dan tidak ada kedudukan pihak yang posisinya 

lebih tinggi. 

b. Asas Keadilan 

Penerapan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4-7 UU Perlindungan 

Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta 

pelaku usaha. 

c. Asas Keseimbangan 

                                                 
114 Ibid., hlm. 21. 
115 http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/, diakses 

pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 23.38 WIB. 

http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/
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Melalui Asas ini diharapkan kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang tidak ada 

pihak yang lebih dilindungi. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Penerapan UU Perlindungan Konsumen melalui asas ini 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsuma 

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 

jasa. 

e. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menjamin 

kepastian hukum. 

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi 

konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen 

dan tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha. Menurut Pasal 3 

UU Perlindungan Konsumen adalah:116 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan 

menghindarkan dari ekses negative penggunaan barang dan/atau 

jasa. 

                                                 
116 Ibid. 
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c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntuk hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Mencptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pntingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa. 

3. Konsumen  

Konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata consumer. 

Pengertian dari konsumen secara harfiah adalah lawan dari produsen. 

Yaitu setiap orang yang menggunakan barang atau pemakai barang. 117 

Konsumen juga dapat diartikan sebagai subjek yang menggunakan 

suatu jasa untuk memenuhi kebutuhannya.118 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, maupun makhluk hidup lain dan untuk 

tidak dipedagangkan.119  

                                                 
117 Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, Op.Cit., hlm. 19. 
118 Burhanuddin S, Pemikiran Hukum PerlindunganKonsumen dan Sertifikasi Halal, UIN 

Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 6. 
119 Lihat Pasal Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen. 
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Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak 

konsumen adalah:120 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya. 

                                                 
120 Lihat Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. 
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Sedangkan selain memiliki hak konsumen juga memiliki 

kewajiban yang harus di penuhi hal tersebut terdapat pada Pasal 5 UU 

Perlindungan Konsumen, yaitu:121 

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan; 

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa; 

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

4. Pelaku Usaha 

Keawajiban pelaku usaha sebagai konsukuensi dari hak 

konsumen yaitu salah satunya memberikan informasi yang benar, jelas 

dan jujur mengenai segala sesuatu mengenai jasa yang di tawarkan.122 

Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku 

usaha adalah orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun badan yang bukan hukum yang 

didirikan dan kedudukannya berada di wilayah Republik Indonesia.123 

                                                 
121 Lihat Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. 
122 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 34.  
123 Lihat Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen. 
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Dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang 

mempunyai hak sebagai berikut:124 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Sedangkan selain memiliki hak konsumen juga memiliki 

kewajiban yang harus di penuhi hal tersebut terdapat pada Pasal 5 UU 

Perlindungan Konsumen, yaitu:125 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

                                                 
124 Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, Op.Cit., hlm. 37. 
125 Lihat Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. 
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b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku; 

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

D. Akad dalam Islam 

1. Pengertian Akad 
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Kata akad berasal dari Bahasa Arab “Al-‘Aqd” yang secara 

etimolagi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq).126 

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai perikatan ijab 

(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan 

ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek 

perikatan.127 Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak 

dengan sukarela dan menimbulkan hak dan kewajiban.128 

2. Sighat Akad 

Yang dimaksud sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan 

Kabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan, dapat berupa 

lisan, tulisan, atau isyarat.129 Sighat dibagi menjadi empat: 

1) Sighat Akad Lisan 

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah 

dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab 

dan Kabul dinyatakan secara lisan oleh pihal-pihak.130 

2) Sighat Akad dengan Tulisan 

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan 

sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan 

akadtidak ada di satu tempat, akad itu dalam bentuk surat.131 

                                                 
126 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, 

Yogyakarta, 2000, hlm. 15. 
127 Ibid., hlm. 65. 
128 Ibid., hlm. 66. 
129 Ibid., hlm. 68. 
130 Ibid., hlm. 69. 
131 Ibid. 
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3) Sighat Akad dengan Isyarat 

Apabila orang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan 

perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, 

dengan isyarat. Maka, apabila seseorang yang dapat menulis 

mengadakan akad dengan isyarat.132 

4) Sighat Akad dengan Perbuatan 

Cara lai untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan dan 

isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya seseorang pembeli 

menyerahkan sejumlah uang tertentu dan penjual menyerahkan 

barang tanpa adanya ijab dan kabul secara yang tersebut diatas.133 

3. Syarat Akad 

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:134 

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. 

b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

c. Akad itu diizinkan oleh syara’ selama dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukan walaupun ia bukan aqid yang 

memiliki barang. 

d. Tidak boleh melakukan aqad yang dilarang oleh syara’, seperti 

jual beli, mulasamah. 

e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidak sah bila rahn 

dianggap sebagai imbangan amanah. 

                                                 
132 Ibid., hlm 70. 
133 Ibid. 
134 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 55. 
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f. Ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka, bila 

orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka 

ijabnya batal. 

g. Ijab dan qabul harus bersambung sehingga bila orang yang 

berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir menentukan bahwa syarat-syarat 

yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan 

mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:135 

a. tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas 

pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan; 

b. tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan 

akad; dan 

c. tujuan akad harus dibenarkan syara’. 

5. Cacatnya Akad 

Akad yang cacat adalah akad yang didalamnya terdapat hal-hal 

yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela 

antara pihak-pihak yang bersangkutan.136 Akad dalam Hukum Islam 

terbagi menjadi dua, yaitu:137 

                                                 
135 Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit., hlm. 100. 
136 Hasballlah Thaib, Hukum Akad (Kontrak) dalam Fiqh Islam dan Praktek di Bank Sistem 

Syari’ah, Citra Abadi, Medan, hlm. 133. 
137 Wahbah Az-Zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, al Fiqh al Islami wa Adillahu, Terjemahan, 

Gema Insani, 2000, Jakarta, hlm. 123. 
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a. Pertama, akad yang shahih atau sah. Artinya semua rukun akad 

beserta semua kondisinya sudah terpenuhi. 

b. Kedua, akad yang batil. Yaitu apabila salah satu dari rukun akad 

tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, 

terlebih kalau terdapat unsur maisir, gharar, dan riba 

didalamnya.  

1) Maisir adalah segala permainan yang mengandung unsur 

taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau 

materi dari pihak yang kalah. 

2) Gharar diibaratkan dengan suatu keadaan yang tidak 

menyajikan informasi memadai tentang subjek atau objek 

akad. 

3) Riba adalah setiap kelebihan yang tidak syar’i antara nilai 

barang yang diberikan dan nilai yang diterima. Sebagai 

contoh aplikatif ulasan Wahbah Az-Zuhaili tentang jual beli 

yang dilarang dalam beberapa kategori. 

6. Pembuktian Keterlambatan yang Tidak Disertai Bukti dari Surat Resmi 

Instansi Terkait dalam Prespektif Islam 

Dalam Islam perjanjian pengangkutan ini dapat diartiakan 

sebagai akad atau perikatan Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan 

sebagai perikatan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul 

(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang 
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berpengaruh pada objek perikatan.138 Dari pengertian tersebut, akad 

terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan hak dan 

kewajiban.139 Akad tersebut terjadi dengan sighat akad perbuatan 

karena penumpang dalam melakukan perjanjian pengangkutan 

dilakukan dengan membayar kemudian pengangkut mengangkut 

penumpang. Tidak terlaksananya Pasal 5 ayat (6), PM 89 Tahun 2015 

merupakan akad yang batil yang mana terdapat suatu hal yang tidak 

terpenuhi. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
138 Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit., hlm. 65. 
139 Ibid., hlm. 66. 
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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. 
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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. 
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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. 
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