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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang sudah melekat 

secara alamiah pada diri manusia sejak lahir1. Setiap orang yang dilahirkan 

bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat2. Kata dari 

“setiap orang” pada kalimat ini ditunjukan untuk orang normal maupun 

penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas berhak atas 

terpenuhi hak dasarnya. Namun, tidak selamanya manusia dilahirkan 

dengan kondisi fisik maupun mental yang sempurna, ada beberapa orang 

yang harus menderita keterbatasan seperti tidak dapat mendengar, 

berbicara, melihat, berjalan dan lain-lain. Keterbatasan tersebut terjadi 

baik yang merupakan bawaan sejak lahir atau akibat dari suatu kecelakan 

dan juga penyakit tertentu. Kelompok masyarakat yang memiliki 

keterbatasan ini sering dikenal dengan sebutan “Penyandang disabilitas”. 

Terminologi cacat sudah tidak digunakan lagi dalam kalangan masyarakat 

karena memiliki konotasi yang bersifat negatif yaitu merendahkan dan 

juga diskriminasi. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang 

ratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak-hak 

                                                           
1 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia, cetak 1, 
(Jakarta:The Habibie Center, 2002), hal. 56 
2 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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penyandang disabilitas (convention on the rights of the person with 

disability) yang disahkan pada tanggal 17 maret 2016, Kata penyandang 

disabilitas ini digunakan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 

tentang penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat 

pada Undang-Undang No 4 Tahun 1997, tujuan pergantian kata 

“penyandang disabilitas” ini diharapkan untuk menghormati, melindungi, 

memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.  

Saat ini sekitar 15% dari jumlah penduduk di dunia merupakan 

penyandang disabilitas, di Indonesia sendiri terdapat 10% penyandang 

disabilitas, berdasarkan jumlahnya penyandang disabilitas di Indonesia 

mencapai 11,580,117 orang dengan diantaranya 3,474,035 (penyandang 

disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 

2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang 

disabilitas mental), dan 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis)3.  

Di Indonesia sendiri para penyandang disabilitas masih 

mendapatkan  tindakan atau perbuatan diskriminasi, yang dimana mereka 

mengalami kesulitan dalam mengakses atas kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan dan pelayanan.4 Dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 

2011 tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas diharapkan dapat 

membantu memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas, salah satunya 

hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang sebagaimana diatur 

                                                           
3 International Labour Organization, “Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, 
http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_233426/lang--en/index.htm, diakses 
pada tanggal 18 april 2019, pukul 10.17 WIB. 
4 Ibid. 

http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_233426/lang--en/index.htm
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dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang penyandang disabilitas 

adalah hak pelayanan publik, salah satu pelayanan publik yang sering 

ditemui yaitu dalam sektor transportasi udara melalui maskapai 

penerbangan.  

Maskapai penerbangan merupakan suatu organisasi yang 

menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang maupun barang sebagai 

salah satu angkutan untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat 

lainnya.5 Abdulkadir Muhammad mendefinisikan bahwa pengangkutan 

sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu 

tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan berbagai jenis alat 

pengangkut mekanik yang diakui dan diatur Undang-Undang sesuai 

dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi.6 

Selanjutnya ia menambahkan bahwa pengangkutan memiliki tiga dimensi 

pokok, yaitu:7 

1. Pengangkutan sebagai usaha  

2. Pengangkutan sebagai perjanjian  

3. Pengangkutan sebagai proses. 

 Maskapai penerbangan juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas 

                                                           
5 Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan, 
(Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hal. 14 
6 Abdulkadir Muhammad, Arti Penting Dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga Di 
Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Ekonomi, (Jakarta: Genta Press, 
2007), hal.1 
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), 
hal. 12 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt569c78d681a00/nprt/lt51f11172da15b/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-185-tahun-2015
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt569c78d681a00/nprt/lt51f11172da15b/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-185-tahun-2015
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Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan 

Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa 

Berkebutuhan Khusus.  

Adapun hak-hak yang dapat diperoleh penyandang disabilitas 

dalam penggunaan atas/ dalam jasa penerbangan, yaitu: 

1. Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang 

penerbangan yang berisikan: 

“penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak dibawah usia 

12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh 

pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan 

usaha angkutan udara niaga”. 

2. Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1999 tentang 

penerbangan, dalam pasal ini menyebutkan pelayanan berupa 

perlakuan dan fasilitas khusus paling sedikit meliputi: 

1. Pemberian prioritas tambahan tempat duduk 

2. Penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun 

dari pesawat udara 

3. Penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada 

di pesawat udara 

4. Sarana bantu bagi orang sakit  

5. Penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di 

pesawat udara 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt569c78d681a00/nprt/lt51f11172da15b/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-185-tahun-2015
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59fc443c88fec/node/peraturan-menteri-perhubungan-no-pm-98-tahun-2017-penyediaan-aksesibilitas-pada-pelayanan-jasa-transportasi-publik-bagi-pengguna-jasa-berkebutuhan-khusus
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59fc443c88fec/node/peraturan-menteri-perhubungan-no-pm-98-tahun-2017-penyediaan-aksesibilitas-pada-pelayanan-jasa-transportasi-publik-bagi-pengguna-jasa-berkebutuhan-khusus
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59fc443c88fec/node/peraturan-menteri-perhubungan-no-pm-98-tahun-2017-penyediaan-aksesibilitas-pada-pelayanan-jasa-transportasi-publik-bagi-pengguna-jasa-berkebutuhan-khusus
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59fc443c88fec/node/peraturan-menteri-perhubungan-no-pm-98-tahun-2017-penyediaan-aksesibilitas-pada-pelayanan-jasa-transportasi-publik-bagi-pengguna-jasa-berkebutuhan-khusus
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6. Tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan 

penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang 

sakit 

7. Tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan 

keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan 

sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, 

lanjut usia, dan orang sakit.  

Dan perlu diketahui bahwa pemberian perlakuan dan fasilitas 

khusus tersebut tidak dipungut biaya tambahan.  

3. Peraturan Menteri No. 61 Tahun 2015 Bab III tentang 

pembagian tugas dan tanggung jawab dalam huruf D angka 10 

terkait dengan penyelenggara bandar udara harus menyediakan, 

memelihara, dan mengoptimalkan fasilitas dan layanan 

penumpang dengan keterbatasan gerak atau penyandang 

disabilitas. 

4. Peraturan Menteri No. 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan 

Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi 

Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.  

Pada kenyataannya masih ada maskapai penerbangan yang belum 

melaksanakan kewajibannya terhadap penyandang disabilitas melalui tindakan 

atau perilaku diskriminasi. Dari banyaknya kasus perbuatan diskirminasi terhadap 

penyandang disabilitas khususnya di bidang transportasi udara, penulis 
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mengambil 2 (dua) contoh yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 

2011, maskapai penerbangan Lion Air digugat oleh Ibu Endang karena perlakuan 

diskriminasinya terhadap penyandang disabilitas, salah satunya dengan memaksa 

penumpang penyandang disabilitas tersebut untuk menandatangani formulir yang 

ditujukan untuk orang sakit yang membebaskan maskapai dari tanggung jawabnya 

terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan kasus tersebut maskapai telah 

menyamakan kelompok penyandang disabilitas dengan orang sakit, yang dimana 

penyandang disabilitas bukan merupakan suatu penyakit. Dan pada tahun 2016-

2017, maskapai Etihad Airways dituntut oleh Ibu Dwi Ariyani karena telah 

menurunkan penumpang dari pesawat akibat kondisinya sebagai penyandang 

disabilitas. Berdasarkan dua fakta diatas membuat saya tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut dan guna penyusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG LAYANAN 

PUBLIK TRANSPORTASI UDARA”  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas 

dalam menggunakan fasilitas pesawat terbang? 

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban maskapai Etihad Airways 

terhadap Ibu Dwi Ariyani dalam putusan No. 

846/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL? 
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1.3     Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam 

penggunaan angkutan penerbangan. 

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban Tergugat I (Etihad Airways) 

dalam Putusan Perkara 846/Pdt.G/2017/PN JKT SEL. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis, yaitu: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau kontribusi 

bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam 

bidang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. 

1.4.2 Secara Praktis 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dan semua 

pihak yang terkait dalam usaha jasa penerbangan agar mematuhi 

segala peraturan yang telah ditetapkan dengan cara sosialisasi dan 

publikasi kepada seluruh warga masyarakat, dengan tujuan agar 

kejadian tersebut tidak terulang kembali. Penelitian ini diharapkan 

juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat 
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umum mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang 

penerbangan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. 

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima 

bab tersebut adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian, 

yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis membaginya menjadi dua 

sub bahasan yaitu, landasan teori dan landasan konseptual. 

Dalam landasan teori diuraikan secara garis besar mengenai 

teori perkembangan melawan hukum, perbuatan melawan 

hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, konsekuensi 

yuridis dalam hal timbulnya perbuatan melawan hukum, hal-

hal yang menghilangkan sifat melawan hukum, kriteria 

perbuatan melawan hukum, konsep kesalahan dalam perbuatan 

melawan hukum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 
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tentang penyandang disabilitas dan perlindungan konsumen. 

Selain itu Penulis juga menyertakan tinjauan umum tentang 

ganti rugi, yaitu gugatan ganti rugi, ganti rugi dalam hukum 

perdata, penilaian ganti rugi karena perbuatan melawan 

hukum, pertanggungjawaban perdata dalam undang-undang 

nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Selanjutnya dalam 

landasan konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal 

terkait dengan perbuatan melawan hukum agar tidak terjadi 

perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan skripsi 

ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian yang 

menjadi landasan penulisan, yaitu bentuk penelitian yang 

mencakup tentang penelitian yuridis normatif, jenis data yang 

mencakup tentang bahan pustaka sebagai data sekunder, 

bahan-bahan hukum yang digunakan, alat pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan hal 

penting yang relevan dengan permasalahan, yaitu perlindungan 

hukum penyandang disabilitas dalam penggunaan angkutan 

penerbangan, menganalisis mengenai sikap dan tanggung 
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jawab Tergugat I (Etihad Airways) dalam Putusan Perkara 

846/Pdt.G/2017/PN JKT SEL. 

BAB V  PENUTUP 

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, penulis juga akan 

memberikan saran yang relevan dengan permasalahan. 
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