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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

aspek kehidupan suatu Negara, proses integrasi Internasional tersebut berdampak 

pada perkembangan Teknologi, Informasi, Komunikasi, dan tentunya 

pertumbuhan Ekonomi di suatu Negara. Dengan adanya perkembangan berbagai 

aspek tersebut, hilanglah batasan-batasan yang dahulu memisahkan kehidupan 

masyarakat di suatu daerah dengan dunia luar, hal ini dapat kita lihat dengan 

semakin banyak nya pilihan jasa transportasi sebagai akibat dari kemajuan 

teknologi, sehingga interaksi dan akses menuju daerah yang terpisah cukup jauh 

secara geografis dapat dituju dengan mudah.  

Perkembangan transportasi yang ada pada era globalisasi pun pada akhirnya 

memacu peningkatan mobilitas penduduk di suatu Negara. Dengan meningkatnya 

angka perpindahan baik orang maupun barang ke lokasi yang terpisah cukup jauh 

secara geografis, menjadikan transportasi udara sebagai salah satu jenis 

transportasi yang dinilai efektif dan efisien karena dapat mendukung pergerakan 

secara cepat juga praktis. Permintaan yang cukup tinggi akan jasa transportasi 

udara pun berimbas pada perkembangan pesat bisnis transportasi udara itu sendiri. 

Di Indonesia, perkembangan bisnis transportasi udara dimulai pada tahun 2001, 
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saat itu pemerintah memberlakukan deregulasi sistem penerbangan sipil 

(komersial), dengan adanya pemberlakuan deregulasi sistem tersebut maka semua 

investor diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dan membuka bisnis 

transportasi udara di Indonesia, dan semenjak pemberlakuan sistem tersebut, 

mulai bermunculan maskapai penerbangan baru seperti Lion Air, Awair, Citilink, 

Batavia Air, Seulawah Air, Celebes Airline, Xpress Air, Sriwijaya Air, Adam Air, 

Kartika Airline, Jatayu Air dan maskapai lainnya.
1
 Di lain sisi, perkembangan 

bisnis Transportasi udara pun dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya 

angka keberangkatan pesawat serta penumpang baik dalam penerbangan 

Domestik maupun Internasional; 

Tabel 1.1 Keberangkatan Pesawat dan Penumpang Penerbangan Dalam 

Negeri  Tahun 2001 – 2006 

Tahun Pesawat 

(Unit) 

Penumpang 

(Orang) 

2001 233.045 10.394.330 

2002 288.648 13.534.906 

2003 340.467 19.285.473 

2004 444.346 27.852.759 

2005 453.177 29.817.126 

2006 475.728 32.687.079 

                                                             
1
 Arista Atmadjati, Fenomena Perkembangan Bisnis Maskapai di Indonesia, (Deepublish, 2013), hal. 



15 
 

Sumber : https://www.bps.go.id/ , diakses 5 Oktober 2017 

Tabel 1.2 Keberangkatan Pesawat dan Penumpang Penerbangan Luar Negeri 

Tahun  2001 – 2006 

Tahun Pesawat 

(Unit) 

Penumpang 

(Orang) 

2001 42.617 4.675.007 

2002 46.726 4.790.890 

2003 41.149 4.281.049 

2004 54.481 5.359.675 

2005 56.322 5.744.631 

2006 53.453 5.672.214 

Sumber : https://www.bps.go.id/ , diakses 5 Oktober 2017 

Berdasarkan kedua data tersebut, dapat kita lihat bahwa angka keberangkatan 

pesawat maupun penumpang kian meningkat setiap tahun nya, peningkatan tersebut 

menunjukkan bahwa bisnis transportasi udara terbukti sebagai sebuah bisnis yang 

menjanjikan, efisiensi tarif dan biaya nyata nya menjadi alasan utama mengapa 

semakin banyak masyarakat menggunakan jasa transportasi udara. Dengan adanya 

permintaan yang cukup tinggi akan jasa transportasi udara, tentunya diperlukan 

sekumpulan pengaturan yang secara komperhensif mengatur mengenai 

penyelenggaraan transportasi udara, terutama mengenai standar keamanan, 

https://www.bps.go.id/
https://www.bps.go.id/
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keselamatan penerbangan dan pelayanan guna kepentingan penumpang selaku 

konsumen. Namun tentunya tidak dapat dipungkiri meskipun telah ada sekumpulan 

regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan jasa transportasi udara, seringkali 

ditemui kejadian – kejadian yang merugikan penumpang dimulai dari hal yang paling 

sering terjadi seperti keterlambatan pemberangkatan hingga kecelakaan penerbangan 

yang kerap disebabkan oleh faktor kelalaian manusia. Keterlambatan penerbangan 

nampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dalam bisnis transportasi udara di 

Indonesia, hal ini didasarkan pada data evaluasi oleh Kementerian Perhubungan atas 

On Time Performance (OTP) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam 

Negeri periode Juli s.d Desember tahun 2015 (6 bulan) yang dilakukan kepada 15 

maskapai berjadwal dalam negeri.  

Dari hasil evaluasi tersebut, presentase OTP ditaksir hanya sebesar 77.16 % atau 

sebanyak 275.172 dari total 356.621 jumlah penerbangan, sementara persentase 

penerbangan yang mengalami keterlambatan (delay) sebesar 20,74% atau 73.950 

penerbangan, dan sisanya merupakan persentase penerbangan yang mengalami 

pembatalan (cancel) yaitu sebesar 2,15% atau sebanyak 7.668 penerbangan. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ditemukan 3 faktor dari penyebab keterlambatan 

penerbangan, antara lain 
2
: 

                                                             
2
 http://dephub.go.id/post/read/on-time-performance-15-maskapai-berjadwal-periode-juli-desember-

2015-sebesar-77,16, diakses 5 Oktober 2017, diakses 5 Oktober 2017 

 

http://dephub.go.id/post/read/on-time-performance-15-maskapai-berjadwal-periode-juli-desember-2015-sebesar-77,16
http://dephub.go.id/post/read/on-time-performance-15-maskapai-berjadwal-periode-juli-desember-2015-sebesar-77,16
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1. Faktor teknis operasional yaitu faktor keterlambatan yang disebabkan faktor 

kondisi bandara (di luar manajemen maskapai) seperti: bandara tidak dapat 

digunakan, keretakan landasan pacu, keterlambatan pengisian bahan bakar, 

dan terjadinya antrian pesawat yang akan take off maupun landing di bandara. 

Faktor tersebut menyumbang 32,75% atau sebanyak 24.216 penerbangan dari 

total keterlambatan penerbangan ke-15 maskapai pada periode tersebut. 

2. Faktor non teknis operasional yaitu faktor keterlambatan penerbangan yang 

disebabkan karena manajemen maskapai seperti: keterlambatan kru pesawat, 

keterlambatan catering, keterlambatan karena menunggu penumpang yang 

akan check in, ketidaksiapan pesawat dan keterlambatanan penanganan di 

darat. Faktor tersebut menyumbang 49,63% atau sebanyak 36.702 

penerbangan. 

3. Faktor cuaca dengan persentase 15,84% atau sebanyak 11.713 penerbangan, 

dan keempat, faktor lain-lain yaitu faktor keterlambatan penerbangan yang 

disebabkan di luar manajemen maskapai, teknis operasional, dan cuaca 

seperti: adanya kerusuhan atau demonstrasi di wilayah bandara. Faktor 

tersebut menyumbang 2,57% atau sebanyak 1902 penerbangan. 

Sementara faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan penerbangan (cancel) 

antara lain: Pertama, faktor teknis operasional dengan persentase 0,50% atau 

sebanyak 370 penerbangan. Kedua, faktor non teknis operasional 2% atau sebanyak 

1.481 penerbangan. Ketiga, faktor cuaca 7,74% atau sebanyak 5.726 penerbangan, 
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dan keempat, faktor lain-lain 0,13% atau sebanyak 94 penerbangan. Data tersebut 

menunjukkan bahwa faktor non teknis operasional berupa kesalahan dari manajemen 

maskapai merupakan penyebab terbesar dari adanya keterlambatan penerbangan. 

Pada dasarnya telah diatur ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkut    

terhadap penumpang apabila terjadi keterlambatan pemberangkatan atau pembatalan 

keberangkatan.  

Berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang   

Penerbangan (“UU 1/2009”), pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali 

apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan 

oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Undang-Undang tersebut pun lebih lanjut 

menjelaskan bahwa apabila terjadi tidak terangkutnya penumpang sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara, maka 

pengangkut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada penumpang 

berupa :
3
 

a. Mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau 

b. Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada 

penerbangan lain ke tempat tujuan 

Namun tentu nya meskipun telah ada peraturan terkait pemberian kompensasi atas 

keterlambatan pemberangkatan, masih ada sejumlah maskapai yang mengabaikan 

                                                             
3
 Pasal 147 ayat (1 dan 2) UU 1/2009 
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ketentuan tersebut, sebut saja keterlambatan pemberangkatan penumpang pesawat 

Lion Air. Ratusan calon penumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 

532 tujuan Solo dari Jakarta mengalami delay hampir 6 jam tanpa pemberian 

kompensasi apapun. Menurut penuturan penumpang, pihak Lion Air memberikan 

informasi yang terus berubah terkait keterlambatan dan tidak memberikan kejelasan 

apalagi kompensasi.
4
 Hal ini tentu nya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan 

oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 

8/1999”), dimana seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 

atas kerusakan, pencemaran dan atau ganti kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 

barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
5
  

Tabel 1.3 Kecelakaan Penerbangan di Beberapa Belahan Dunia 

Region 2002 2003 2004 2005 2006 

Africa 7 7 8 11 6 

Asia 11 2 6 6 5 

Australasia 0 1 1 3 0 

Central 

America 

0 1 0 0 0 

Europe 10 5 3 7 4 

                                                             
4
 https://news.detik.com/berita/2649203/lion-air-jakarta-solo-delay-hampir-6-jam-tanpa-kompensasi, 

diakses 26 Oktober 2017 
5
 Pasal 19 ayat (1) UU 8/1999 

https://news.detik.com/berita/2649203/lion-air-jakarta-solo-delay-hampir-6-jam-tanpa-kompensasi
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North America 4 4 5 4 8 

South America 5 5 5 3 4 

Total 37 25 28 35 27 

 

Sumber : https://aviation-safety.net/, dikutip dari Yafis Afi, “Kelalaian Manusia 

Dalam Kecelakaan Penerbangan, Studi Kasus Menggunakan Swiss Cheese Model”, 

Skripsi, Bandung : Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, 2007, 

hal. 17-18. 

Data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan penerbangan banyak terjadi di daerah 

negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika, hal ini disebabkan oleh rendah 

nya standar keamanan penerbangan di daerah-daerah tersebut. Disamping rendahnya 

standar keamanan penerbangan di negara-negara berkembang, kecelakaan 

penerbangan pun sering kali di dominasi oleh faktor kelalaian manusia; 

Gambar 1.4 Penyebab Kecelakaan Penerbangan  

 

 

 

 

 

https://aviation-safety.net/
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Sumber: http://www.boeing.com/, diakses 5 Oktober 2017 

       Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Boeing, dinyatakan bahwa penyebab 

utama terjadi nya kecelakaan yang di alami oleh airline di seluruh dunia dalam 

periode 1996 hingga 2005 adalah faktor kelalaian manusia, dimana faktor kelalaian 

manusia menyumbang sebesar 55%, faktor pesawat 17%, kondisi cuaca 13%, dan 

sisa nya adalah kesalahan pihak Air Traffic Controller (ATC).
6
 Banyaknya kejadian-

kejadian yang kerap menimpa para penumpang transportasi udara berimbas pada 

ketidak percayaan masyarakat terhadap penggunaan transportasi udara, terlebih lagi 

sering kali penumpang selaku konsumen tidak diberikan ganti rugi yang sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku.  

      Membahas mengenai maraknya kasus kerugian yang dialami oleh penumpang 

maskapai penerbangan serta pemberian ganti rugi yang tidak setimpal atau bahkan 

tidak sama sekali, dapat kita simpulkan bahwasanya perlindungan hukum bagi 

konsumen masih sangat rendah, seringkali produsen menganggap remeh konsumen 

sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, produsen dan konsumen tidak memiliki 

kedudukan yang setara. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan daripada 

perlindungan konsumen, dimana perlindungan konsumen bertujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha atas sikap jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa guna menjamin 

                                                             
6
 Yafis Afi, “Kelalaian Manusia Dalam Kecelakaan Penerbangan, Studi Kasus Menggunakan Swiss 

Cheese Model”, Skripsi, Bandung : Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, 2007, hal. 

22 

http://www.boeing.com/
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kelangsungan usaha serta menciptakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

bagi konsumen.
7
 Namun tentu nya dalam usaha memperjuangkan perlindungan 

hukum bagi konsumen tidak boleh kemudian justru mematikan produsen, karena 

keberadaan produsen adalah hal yang sangat esensial dalam perekonomian Negara, 

oleh karena nya dalam memperjuangkan hak konsumen perlu diimbangi perlindungan 

terhadap produsen pula, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik 

kedudukan konsumen dan produsen.
8
 Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, 

guna menjelaskan lebih lanjut terkait konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan 

hukum (“PMH”), penulis akan menganalisa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 

yang diajukan oleh Tuan Sigit Suciptoyono terhadap Singapore Airlines Ltd, atas 

pemberian ganti rugi yang tidak patut dan tidak wajar bagi penggugat selaku korban 

kecelakaan penerbangan internasional. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pemberian ganti rugi dalam jumlah yang tidak wajar 

oleh Singapore Airlines terhadap penggugat dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum ? 

2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan besaran 

ganti rugi dalam Putusan No. 908/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel ? 

                                                             
7
 Pasal 3 UU 8/1999 

8
 Ahmadi Miru, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 4 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis bagaimana pemberian ganti rugi dalam jumlah 

yang tidak wajar oleh Singapore Airlines Ltd terhadap penggugat dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum 

2. Untuk menganalisis hal – hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam 

menetapkan besaran ganti rugi dalam Putusan No. 

908/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel 

1.4 Manfaat Penulisan 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dalam ilmu pengetahuan bidang Hukum khususnya 

terkait tanggung jawab dan ganti rugi  yang diberikan oleh 

maskapai penerbangan dalam hal terjadi nya kecelakaan 

penerbangan, sesuai dengan hukum yang berlaku. 

2. Manfaat Praktis :  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi masyarakat umum. 



24 
 

1.5  Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Isi dari bab ini adalah gambaran inti dari bab-bab selanjutnya dan saling 

berkaitan untuk mendukung penulisan skripsi ini. Gambaran inti 

tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat uraian mengenai tinjauan umum terkait perbuatan 

melawan hukum dan ganti rugi kecelakaan penerbangan. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat mengenai poin-poin sebagai berikut : jenis 

penelitian, prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, 

hambatan dan penanggulangan dalam melakukan penelitian, serta 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan topik 

yang dibahas dalam skripsi ini. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dimuat analisa terhadap kasus Sigit Suciptoyono 

melawan Singapore Airlines Ltd. Analisa kasus terkait akan 

menggunakan teori – teori yang telah dijelaskan di bab-bab 

sebelumnya. 
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5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dimuat kesimpulan dan saran mengenai 

keseluruhan analisa kasus terkait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




