
ABSTRAK 

Berdasarkan data Januari-April 2011, dari enam maskapai besar, PT 

Garuda Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan yang masuk kategori 

baik dengan tingkat OTP mencapai 86,98 persen. Maskapai yang masuk 

kategori kuning antara lain PT Indonesia AirAsia dengan tingkat OTP 71,96 

persen. PT Sriwijaya Airlines dan PT Merpati Airlines juga mendapat 

kategori kuning dengan OTP masing-masing 74,9 persen dan 75,6 persen. 

Namun PT Lion dan Mentari Airlines hanya memiliki OTP 66,45 persen 

dan Batavia mencapai 68,83 persen keduanya masuk kategori merah.Tentu 

saja dengan sering pengangkut di Indonesia ini delay, konsumenlah yang 

paling dirugikan. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi pemerintah untuk 

megesahkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Jo. 92 Tahun 2011 

Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Yang dimana  dalam pasal 2 

huruf e Permenhub No. 77 Tahun 2012 di masukkan ketentuan mengenai 

tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan 

pesawat terbang. Bentuk tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadi 

keterlambatan ada 3 yaitu dalam hal flight delayed, cancelation of flight, dan 

denied boarding passanger, ketiganya di diatur dalam pasal 10, 11, 12 

Permenhub No. 77 Tahun 2011. Adalah suatu terobosan dalam Permenhub 

No. 77 Tahun 2011 mengatur saksi kepada pengangkut untuk membayar 

Rp. 300.000,00 setiap keterlambatan 3 jam. Namun atas segala bentuk 

pertanggungjawaban yang diatur dalam Permenhub No. 77 Jo. 92 Tahun 

2011 ini, dijelaskan dalam pasal 23 bahwa tidak ditutup kemungkinan bagi 

konsumen dan ahli waris untuk menuntut di Pengadilan apabila gantirugi 

yang diberikan dianggap kurang untuk menutup kerugian yang di derita 

konsumen. Pasal 23 ini yang kemudian membuka pintu untuk 

menyeselesaikan permasalahan ganti kerugian ini melalui lembaga 

penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 

mengenai Perlindungan Konsumen. Yaitu di pengadilan negeri baik dengan 

gugatan dengan prosedur biasa atau class action ataupun juga bisa 

diselesaikan melalui BPSK.  

 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengangkut, Keterlambatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ...  ANGGA DWI CAHYONO


	COVER
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	BAB 1
	BAB II
	Bab III
	BAB IV
	DAFTAR BACAAN



