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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia serta perubahan zaman dengan dilihat dari arus globalisasi di

segala bidang yang membawa pengaruh cukup besar bagi perkembangan

perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia saat ini ditandai

dengan berkembangnya perekonomian juga diiringi oleh tingkat perpindahaan

masyarakat, peredaran uang dan barang dalam perdangangan serta semakin

berkembangnya bisnis, oleh sebab itu dalam  era globalisasi seperti ini sangat

diperlukan mobilisasi yang efektif dan dapat menjangkau keseluruhan luas wilayah.

Keadaan geografis Indonesia berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar

dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta

danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara

guna menjangkau seluruh wilayah negara.

Oleh sebab itulah dibutuhkan jasa pengangkutan yang cepat dan efisien dalam

mengangkut orang atau barang dan menjadi sistem pengangkutan antar pulau juga

antar wilayah dengan efektif agar dapat mendorong kelancaran peredaran segala

bidang.



2

Kelancaran di bidang pengangkutan akan sangat menunjang pelaksanaan

pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan

pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh

pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan.

Sektor pengangkutan, pesawat udara sebagai alat angkut pada pengangkutan udara

memiliki keefektivitasan dalam waktu karena memiliki kecepatan yang lebih

dibanding alat angkut lain. Pesawat udara memiliki kecepatan yang melebihi alat

pengangkutan yang lain, seperti pengangkutan darat dan laut. Bepergian ke pulau

lain atau dalam sebuah pulau yang memiliki jarak jauh, apabila dilakukan dengan

menggunakan pesawat udara akan menempuh waktu yang jauh lebih singkat

dibandingkan dengan menggunakan transportasi darat maupun laut.

Seiring berjalannya waktu, kemudahan dan efektifnya pengangkutan udara memicu

masyarakat untuk lebih menggunakan pengangkutan udara dibanding pengangkutan

yang lain, namun bertambahnya minat masyarakat terhadap pengangkutan udara

karena kemudahan yang didapat dibandingkan pengangkutan lain, seharusnya dapat

meningkatkan mutu pelayanan yang lebih, baik itu secara kualitas dan kuantitas,

kesinambungan tersebut yang dapat melahirkan keseimbangan yang baik untuk

pemenuhan  hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini penumpang selaku

konsumen dan perusahaan maskapai penerbangan selaku pelaku usaha jasa

pengangkutan udara, namun pada faktanya, pemenuhan hak dan kewajiban antara

penumpang dan perusahaan maskapai penerbangan tidak berjalan dengan baik,
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seperti yang sering terjadi pada angkuatan niaga berjadwal, yaitu masih banyaknya

kasus keterlambatan penerbangan (delay). 1

Pada tahun 2013 menurut kementerian perhubungan telah terjadi keterlambatan

penerbangan (delay) pada salah satu maskapai penerbangan yaitu Sriwijaya Air yang

sudah terjadi sebanyak 7,242 kali keterlambatan dengan faktor terbesar berasal dari

keterlambatan teknis 31-120 menit sebesar 47,36 persen,2 dan hampir semua kasus

keterlambatan penerbangan yang terjadi tidak ada upaya penanganan yang baik dalam

hal memenuhi hak-hak penumpang selaku konsumen dari perusahaan maskapai

penerbangan selaku pelaku usaha jasa pengangkutan udara.

Jika hak-hak tersebut dapat dipenuhi dengan baik sesuai dengan peraturan serta

ketentuan hukum yang ada tentunya tidak akan merugikan masing-masing pihak,

seperti yang pernah terjadi pada maskapai penerbangan Sriwijaya Air di akhir tahun

2012 terjadinya pengancaman pemboikotan pesawat oleh konsumen dikarenakan

keterlambatan penerbangan (delay) hingga 4 jam lamanya3.

Hal ini menjadi koreksi besar bagi para pelaku jasa angkutan udara bahwa secara

empiris keterlambatan penerbangan menjadi hal klasik yang terjadi pada jasa

angkutan udara baik lokal maupun internasional. Minimnya pengetahuan penumpang

akan peraturan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang membuat

1http://palingseru.com/58648/5-kasus-pesawat-delay-paling-parah-sepanjang-sejarah-penerbangan
diakses pada 10 desember 2014 pukul 07.00 wib
2http://www.indoflyer.net diakses pada 12 agustus 2014 (pukul 23.30 wib)
3The Globe Journal, Penumpang Sriwijaya Ancam Boikot Pesawat,
http://www.theglobejournal.com/Sosial/penumpang-sriwijaya-ancam-boikot-pesawat/index.php,
diakses pada 10 Agustus 2014 (pukul 19.30 wib)
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ketidakpastian hukum, dimana tidak ada upaya pemenuhan hak dan kewajiban yang

baik antar pihak khususnya jika terjadi suatu keterlambatan penerbangan.

Penumpang mempunyai hak dan kewajiban yang sudah dijamin oleh undang-undang

serta pengangkut dalam pengangkutan udara mempunya hak dan kewajiban yang

harus dijalankan, serta penumpang juga harus mengetahui bagaimana mengupayakan

dengan baik setiap hak-hak yang harus dipenuhi sesuai peraturan hukum yang

berlaku. Oleh karena itu perlu adanya payung hukum yang jelas dan harus

penumpang ketahui, untuk dapat menjamin kepentingan penumpang ketika

menggunakan produk barang atau jasa.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan

oleh setiap konsumen pengguna barang atau jasa. Namun perlindungan itu memang

tidak berjalan seperti yang diharapkan, seperti pada kasus (delay) perusahaan

maskapai penerbangan Sriwijaya Air  di atas, bahwa masih banyak pelanggaran yang

terjadi kepada konsumen yang mengenyampingkan hak-hak yang seharusnya

diperoleh penumpang, serta minimnya pengetahuan penumpang akan peraturan

hukum serta upaya hukum yang harusnya dilakukan. Hal ini membuat penumpang

tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Di

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menjelaskan bahwa memang faktor utama yang menyebabkan munculnya

pelanggaran terhadap kepentingan konsumen adalah karena masih rendahnya tingkat

kesadaran konsumen akan haknya, hal ini menjelaskan bahwa konsumen dihadapkan

pada lemahnya kesadaran dan ketidakpahaman akan haknya dan upaya yang dapat
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diperoleh sebagai konsumen, terutama jika terjadi keterlambatan penerbangan

(delay).

Kepastian hukum konsumen secara kualitatif ditentukan oleh undang-undang dan

peraturan hukum yang ada, dan sesuai dengan penjelasan pada Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan

konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan kepada konsumen, dalam hal ketika terjadi suatu

keterlambatan penerbangan penumpang harus dapat mengetahui peraturan hukum

serta upaya hukum yang dapat di tempuh dalam memperoleh dan melindungi setiap

hak-haknya sebagai konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menjelaskan

lebih lanjut tentang bagaimanakah “Perlindungan Konsumen Terhadap

Keterlambatan Penerbangan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, adapun masalah – masalah yang

dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peraturan hukum tentang keterlambatan penerbangan (delay) ?

2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan jika terjadi

suatu keterlambatan penerbangan (delay)?
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3. Bagaimanakah upaya hukum penumpang yang mengalami kerugian akibat

terjadinya suatu keterlambatan penerbangan (delay) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini menganalisis hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan hukum yang mengatur suatu keterlambatan

2. Tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan dalam hal terjadinya

keterlambatan penerbangan khususnya pada kasus pelanggaran Perusahaan

Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air?

3. Upaya hukum yang dapat konsumen tempuh dalam menuntut hak-haknya

dalam hal terjadinya keterlambatan penerbangan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan kosntribusi pengembangan dalam ilmu

pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen

pengguna jasa angkutan udara dalam hal keterlambatan penerbangan (delay).

2. Kegunaan Praktis

Pembahasan masalah ini di harapkan dapat menjadi pedoman selaku pelaku usaha

dalam menjamin hak-hak konsumen dan juga menjadi tuntunan seorang konsumen
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dalam bertindak dan berupaya ketika haknya sebagai konsumen di langgar atau

diabaikan oleh pelaku usaha.


