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ABSTRAK
PT. Citilink Indonesia adalah Perusahaan Angkutan Udara Niaga yang mempunyai tugas
mengangkut para penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat. Dalam
penyelenggaraanya PT. Citilink Indonesia dibebani tanggung jawab terhadap pihak-pihak dalam
pengangkutannya. Pokok permasalahan yang diangkat adalah, Bagaimana tanggung jawab PT.
Citilink Indonesia No. QG 971 terhadap penumpang atas penundaan penerbangan dari PadangJakarta; dan Bagaimana ganti rugi yang diberikan oleh PT. Citilink Indonesia No. QG 971
terhadap penumpang atas penundaan penerbangan Padang-Jakarta. Penulisan dilakukan dengan
metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan dengan menggunakan data sekunder dan
primer sebagai data pendukung yang dianalisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulan
secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT. Citilink Indonesia No. QG 971 tidak
menerapkan tanggung jawab secara penuh sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 146
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Jo Pasal 36 huruf d Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Jo Pasal 10 huruf c Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 maupun ketentuan internal berupa SOP Delay Management.
dan PT. Citilink Indonesia No. QG 971 mengabaikan pemberian ganti rugi secara penuh sebab
tidak memberikan pilihan kepada penumpang untuk mengalihkan penerbangan dengan maskapai
yang berbeda dan tanpa dibebani biaya tambahan, juga tidak diberikannya minuman dan
makanan berat untuk para penumpang sebab waktu menunggu keterlambatan telah melewati 120
menit, sebagaimana diatur dalam ketentuan internal berupa SOP Delay Management.
Kata kunci: Hukum Pengangkutan, Tanggung Jawab PT. Citilink Indonesia, Penundaan
Penerbangan.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perekonomian di Negara Indonesia sangat pesat ditandai dengan adanya masyarakat yang
seringkali berpindah tempat tinggal dengan tujuan mencari nafkah, dengan adanya masyarakat
yang sering berpindah tempat dibutuhkan transportasi atau pengangkutan baik melalui darat,
laut dan udara. Secara umum, masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang
kebutuhan mereka terutama dalam hal pengangkutan. Banyaknya masyarakat yang masih
tergantung pada angkutan umum, jika dilihat dari kapasitas angkut pada angkutan umum ini
tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai sehingga terjadi penuh
sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang memilih alternatif angkutan
umum lain yang dirasa lebih nyaman dan dapat beroperasi dalam waktu yang singkat yang
mampu mengantarkan mereka ke tempat tujuan dengan cepat dan efektif 1.
Angkutan yang bisa diharapkan mampu membawa penumpang secara cepat dan efektif
tersebut adalah pesawat udara Menurut Undang-Undang Penerbangan, pengertian pesawat
terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang
dengan menggunakan tenaganya sendiri. Cara kerja pesawat terbang itulah yang membuat
kalangan profesional dan para pelaku bisnis yang memiliki mobilitas tinggi memilih
transportasi pesawat terbang sebagai sarana untuk bepergian ke luar kota maupun ke luar
negeri. Lalu lintas udara yang bebas hambatan memungkinkan bagi transportasi udara untuk
lebih cepat dari sarana transportasi yang lain
Bidang transportasi ini sendiri ada hubungannya dengan produktivitas, hal ini dikarenakan
dampak dari kemajuan transportasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan mobilitas
manusia. Tingginya tingkat mobilitas itu menandakan produktivitas yang positif2. Sebab,
Pertumbuhan sektor transportasi udara akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara
langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara
makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi udara secara makro diukur dari
sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak
1(On-line),

tersedia
di
http://digilib.unila.ac.id/23343/1/SKRIPSI
0BAB%20PEMBAHASAN.pdf. (16 April 2018, Pukul 20.00 WIB).
2M.N. Nasution, Manajemen Transportasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 2.
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ganda (multipliereffect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan
kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh
pelosok tanah air. Sedangkan dari aspek mikro, keberhasilan sektor transportasi diukur dari
kapasitas yang tersedia, kualitas pelayanan, keselamatan, aksesibilitas, keterjangkauan daya
beli masyarakat dan utilisasi 3.
Pentingnya produktivitas yang berkaitan dengan transportasi, tentu tidak lepas dari
hambatan-hambatan, misalnya keterlambatan dan pembatalan jadwal dari yang sudah
disepakati sebelumnya. Kerugian adalah risiko yang harus diterima oleh pengguna jasa
angkutan sebagai konsekuensi dari peristiwa tersebut 4. Pihak pengangkut sebagai
penyelenggara mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna
jasanya. Karena secara hukum pengguna jasa angkutan dilindungi, maka sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dapat dilihat dalam Pasal 141
sampai 149 mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan/atau pengirim
kargo. Diteruskan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur ketentuan tentang
besaran ganti kerugian yang ditanggung pihak pengangkut, apabila kesalahan atau kelalaian
terhadap pengguna jasa angkutan disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengangkut.
Terdapat 2 (dua) pihak di dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu pengangkut dalam hal
ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen.
Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana
layaknya suatu perjanjian yang merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat
keperdataan maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan
dipenuhi 5
Praktik dalam kegiatan transportasi udara niaga sering kali pengangkut tidak memenuhi
kewajibannya secara baik dan benar atau dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.
Beberapa kasus atau fakta yang dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh

3Pertumbuhan Sektor Transportasi Udara Cerminkan Ekonomi Nasional (On-Line), tersedia di
http://www.suaramerdeka.com/news/detail/16561/Pertumbuhan-Sektor-Transportasi-Udara-CerminkanEkonomi-Nasional (16 April 2018, Pukul 20.20 WIB)
4H.K. Martono, Hukum Angkutan Udara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 54-55.
5(On-line),

tersedia di), https://media.neliti.com/media/publications/164753-ID-tanggung-jawabkeperdataan-dalam-penyele.pdf (17 April 2018, Pukul 12.00 WIB)

pengangkut adalah tidak memberikan keselamatan, kenyamanan dan keamanan penerbangan
kepada penumpang yaitu salah satunya berupa terjadinya keterlambatan penerbangan 6.
Kegiatan pengangkutan udara pada prinsipnya merupakan hubungan hukum yang bersifat
perdata akan tetapi transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka
diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan
kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara.
Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada Pasal-Pasal dari
bagian umum hukum perjanjian (KUH Perdata), akan tetapi oleh Undang-Undang telah
ditetapkan peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan
dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu meletakan berbagai kewajiban khusus
kepada pihak pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian 7.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011
tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara serta Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay
Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, penumpang
berhak mendapatkan ganti rugi dari maskapai bila penerbangan mereka terlambat namun
dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang maka
pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang.
Salah satunya adalah kasus yang dialami maskapai PT. Citilink Indonesia dengan nomor
penerbangan QG 971 dari Padang tujuan Jakarta gagal lepas landas dan kembali ke apron
Bandara Internasional Minangkabau. Pilot menyebut ada gangguan sistem navigasi sehingga
tim teknisi harus melakukan pengecekan ulang. Gangguan navigasi ini yang membuat banyak
penumpang khawatir bila penerbangan tetap dilanjutkan. Ada penumpang yang tak mau naik
pesawat yang sama bila pesawat dinyatakan siap terbang. "Ganti pesawat. Ini navigasi yang
rusak," ujar penumpang di ruang tunggu bandara, Minggu (22/3/2015). "Pilihannya cuma dua,
ganti pesawat atau ganti uang. Mana pimpinannya," timpal penumpang lainnya. Petugas
operasional Citilink Dedy Aristiadi berusaha menenangkan penumpang dengan menjanjikan
6Ibid.
7Ibid.

akan mengontak atasannya. Deddy menyebut penumpang bisa melakukan refund atau
menunggu tim teknisi selesai melakukan pengecekan untuk menyatakan siap tidaknya pesawat
lepas landas menuju Jakarta. Hingga pukul 22.03 WIB, sudah 21 penumpang mendaftarkan
refund. Sementara sebagian lainnya masih harap-harap cemas pesawat dinyatakan siap terbang
atau tidak. Corsec Citilink Benny Butar-butar belum bisa memberikan keterangan. 8
Dalam hal ini, maka dikemukakan judul penelitian sebagai berikut: “Tanggung Jawab
Maskapai PT. Citilink Indonesia No. QG 971 Terhadap Penumpang Atas Penundaan
Penerbangan Dari Padang-Jakarta”

2. Permasalahan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dalam penelitian ini, penulis
mencoba merumuskan beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi permasalahan di sini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tanggung jawab PT. Citilink Indonesia No. QG 971 terhadap penumpang atas
penundaan penerbangan dari Padang-Jakarta?;
2. Bagaimana ganti rugi yang diberikan oleh PT. Citilink Indonesia No. QG 971 terhadap
penumpang atas penundaan penerbangan Padang-Jakarta?.
B. METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Penelitian tentang “Tanggung Jawab Maskapai PT. Citilink Indonesia No. QG 971
Terhadap Penumpang Atas Penundaan Penerbangan Dari Padang-Jakarta” merupakan
penelitian normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan
cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, dan literatur-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 9

8Citilink Gangguan Navigasi di Padang, Sebagian Penumpang Minta Refund (On-line) tersedia di
https://news.detik.com/berita/2866195/citilink-gangguan-navigasi-di-padang-sebagian-penumpang-mintarefund (17 April 2018, Pukul 09.00 WIB).
9Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta:
Rajawali Pers, 2001) h.13.

2. Sifat Penelitian
Penelitian disusun secara sistematis dengan bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau
gejala-gejala lainnya, agar dapat membantu dalam memperkuat prinsip-prinsip lama, atau
di dalam kerangka menyusun prinsip baru, 10 mengenai “Tanggung Jawab Maskapai PT.
Citilink Indonesia No. QG 971 Terhadap Penumpang Atas Penundaan Penerbangan Dari
Padang-Jakarta”
3. Sumber Data
Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian dapat diperoleh.
Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain
atau dari bahan pustaka, dalam penulisan skripsi ini data sekunder adalah data utama. 11
Penulis dalam skripsi ini memperoleh data sekunder melalui beberapa bahan, antara
lain:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 12. Terdiri dari:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
b) Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
c) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab
Pengangkut Angkutan Udara;
d) Peraturan Menteri Perhubungan KM No. 25 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Udara;
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai halhal yang berkaitan dengan bahan hukum primer 13. Antara lain : literatur-literatur,

10Soerjono

Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h.10.
h.12.
12Ibid., h.52.
13Ibid.,
11Ibid.,

artikel-artikel, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan tanggung jawab
perusahaan penerbangan jika terjadi penundaan penerbangan oleh perusahaan
penerbangan.
3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adalah website 14.
b. Data Primer
Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 15. Dalam hal ini, data primer
digunakan untuk mendukung data sekunder, penulis mencari informasi dari informan
dengan menggunakan pedoman wawancara.
4. Cara Pengumpulan Data
Metode yang digunakan penulis sebagai cara dan alat untuk memperoleh data dalam
usaha mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan/LibraryResearch Untuk memperoleh data sekunder, penulis
memperoleh acuan dari buku-buku, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku
dan tulisan-tulisan ilmiah. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pengaksesan data melalui internet. Data
sekunder tersebut di dapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
sudah ada;
b. Studi Lapangan/FieldResearch Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan
penelitian langsung ke PT. Citilink dan ahli hukum di bidang pengangkutan udara
dengan menggunakan metode wawancara.

5. Analisis Data
Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan hasil yang dapat
di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian

14Ibid.,

15Ibid.,

h.51.

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara
tertulis atau lisan, dan perilaku nyata 16. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah
mengenai Tanggung Jawab PT. Citilink Indonesia No. QG 971 terhadap penumpang atas
penundaan penerbangan dari Padang-Jakarta, serta Ganti rugi yang diberikan PT. Citilink
Indonesia No. QG 971 terhadap penumpang atas penundaan penerbangan Padang-Jakarta
sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

6. Cara Penarikan Kesimpulan
Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, method of
inferring fromgeneral to particular. 17 Metode ini menarik kesimpulan berdasarkan data
yang bersifat umum yaitu mengenai tanggung jawab pengangkut di udara, kemudian
ditarik kepada data yang bersifat khusus yaitu mengenai Tanggung Jawab PT. Citilink
Indonesia No. QG 971 terhadap penumpang atas penundaan penerbangan dari PadangJakarta, serta Ganti rugi yang diberikan PT. Citilink Indonesia No. QG 971 terhadap
penumpang atas penundaan penerbangan Padang-Jakarta.
C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung Jawab PT. Citilink Indonesia No. QG 971 Terhadap Penumpang Atas
Penundaan Penerbangan dari Padang-Jakarta
Sebagaimana telah diuraikan bahwa pada hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian
timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan atau pengirim, dimana pengangkut
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang dan/atau pengirim
mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan.
Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian pengangkutan adalah :
“Persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan

16

Ibid.,h.32.
h. 5.

17Ibid.,

selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya
pengangkutan”. 18
Sedangkan yang dimaksud perjanjian pengangkutan udara menurut Pasal 1 angka (29)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah: “Perjanjian
Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau
pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan
imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”.
Berdasarkan perjanjian pengangkutan tersebut, maka para pihak harus memenuhi syarat
sahnya perjanjian yang terdapat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah perjanjian
tersebut yaitu:
1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, dalam kasus ini telah terjadi
kesepakatan antara Para Penumpang dengan PT. Citilink Indonesia selaku pengangkut
yang dibuktikan dengan dokumen berupa tiket pesawat tujuan Padang-Jakarta.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam kasus ini Para Penumpang tidak
semuanya telah dewasa, tetapi dianggap bagi yang belum dewasa didampingi oleh orang
yang berusia lebih dari 21 tahun yang sudah dewasa dan tidak dibawah pengampuan, maka
dalam hal ini pihak juga sudah cakap untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, dalam kasus ini objek perjanjiannya adalah untuk mengadakan
pengangkutan penumpang dan barang ke suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat.
4. Suatu sebab yang halal, dalam kasus ini pengangkutan yang diadakan merupakan kausa
yang halal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan.
Dengan demikian dalam hal ini syarat-syarat perjanjian pengangkutan udara antara PT,
Citilink Indonesia dengan penumpang dalam penerbangan No. QG 971 dari Padang tujuan
Jakarta telah terpenuhi, dan telah memenuhi asas-asas hukum pengangkutan privat, antara lain
yaitu:
1. Asas konsensual, dimana PT. Citilink sepakat mengangkut penumpang dari Padang menuju
Jakarta dengan ketentuan jadwal penerbangan sebagaimana tertera dalam dokumen
penerbangan atau tiket.

18

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.,h.20.

2. Pembuktian dengan dokumen, dimana setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan
dokumen angkutan. Hal ini tergambar dari dokumen berupa tiket pesawat tujuan PadangJakarta sebagai bukti adanya pengangkutan dalam kasus ini.
Dalam perjanjian pengangkutan tersebut kemudian terjadi masalah yaitu adanya
penundaan penerbangan dari yang seharusnya telah dijadwalkan atau diperjanjikan. Dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut, PT. Citilink Indonesia selaku pengangkut tidak melaksanakan
kewajibannya sebagai pengangkut, yaitu tidak memberangkatkan penumpang sesuai jadwal
yang telah diperjanjikan dalam tiket sehingga menimbulkan kerugian bagi para penumpang
dengan kode penerbangan QG 971.
Bahwa Pesawat Citilink No. QG 971 Padang-Jakarta awalnya dijadwalkan berangkat
sekitar pukul 20.10 WIB. Awalnya, semua berjalan dengan normal. Seluruh penumpang
Citilink disuruh masuk pesawat melalui pintu dua di Bandara Internasional Minangkabau.
Ketika memasuki pesawat semuanya masih berjalan normal.
Namun setelah menunggu selama satu jam, tiba-tiba Kapten Pesawat Citilink menyatakan
kalau pesawat mengalami kerusakan pada bagian navigasi. Penumpang pun disuruh untuk
menunggu. Tak lama kemudian, pilot kembali mengumumkan pesawat akan segera
diberangkatkan. Ternyata pesawat tetap tidak kunjung berangkat. Akhirnya, pilot pun meminta
para penumpang untuk kembali lagi menunggu di ruang tunggu. 19
Pada pukul 22.58 WIB Kapten Pesawat Citilink No. QG 971 dari Padang tujuan Jakarta
akhirnya menyatakan bahwa kerusakan hanya pada computer yang dibutuhkan untuk reset
sehingga membutuhkan perbaikan computer saja, pesawat dalam keadaan baik dan siap
terbang. Penumpang kembali masuk ke pesawat yang sebelumnya harus menjalani pengecekan
karena disebut mengalami gangguan.
Untuk melihat sejauh mana tanggung jawab yang telah dilakukan oleh PT. Citilink
Indonesia, Penulis mewawancari perwakilan dari PT. Citilink Indonesia yaitu, Bapak S. Wisnu
Wardana selaku Manager Airport Performance dan Bapak Zulfadli selaku Manager Ground
Ops Training.

19Gagal

Berangkat, Begini Kronologis Kerusakan Pesawat Citilink di Padang tersedia
dihttps://news.okezone.com/read/2015/03/22/340/1122620/gagal-berangkat-begini-kronologis-kerusakanpesawat-citilink-di-padang (10 September 2018, Pukul 14.00 WIB)

Dalam wawancara tersebut para perwakilan dari PT. Citilink Indonesia mengatakan, PT.
Citilink Indonesia telah tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan hal tersebut
diimplementasikan dengan pembuatan SOP Delay Management yang sudah di Sertifikasi ISO
9001.
Upaya tanggung jawab keterlambatan tertera pada perjanjian yang tertuang dalam Tiket,
dan Citilink dapat mengakomodasi keinginan Penumpang yang menginginkan Penjadwalan
Ulang Penerbangan.
Terkait proses penanganan keterlambatan, pihak Manajemen Citilink memberitahu bahwa
Citilink menginformasikan kepada Petugas yang berada di ruang tunggu bandara yang secara
khusus ditunjuk untuk memberi keterangan mengenai keterlambatan, dan segera berkoordinasi
dengan Kapten Pesawat dan para kru yang bertugas di pesawat tersebut. Pada intinya Citilink
menjalankan SOP yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan SOP
itu Citilink menangani permasalahan terkait keterlambatan penerbangan.
Mengenai laporan penanganan keterlambatan, perwakilan dari Citilink menyatakan bahwa
bentuk ketaatan PT. Citilink Indonesia terhadap hukum maka Citilink rutin melakukan
kewajiban pelaporan sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management).
Dari berbagai data dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis maka berdasarkan
Pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatakan:
“Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah
disepakatinya perjanjian pengangkutan”. Juga dikatakan di ayat (3) bahwa: “Perjanjian
pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan
dokumen muatan” jo Pasal 146 UU No. 1 Tahun 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.” Untuk itu PT. Citilink Indonesia selaku pengangkut
selalu dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena
penumpang tidak berangkat sesuai jadwal yang telah diperjanjikan yang tercantum dalam tiket
penerbangan dikarenakan adanya kerusakan system navigasi pada pesawat.
Tanggung jawab yang juga harus dilakukan oleh PT. Citilink Indonesia tidak hanya
mengenai ganti kerugian namun juga kewajiban mengalihkan penumpang ke penerbangan

berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 25 Tahun 2008: “Apabila terjadi penundaan penerbangan, maka perusahaan angkutan
udara niaga berjadwal wajib mengalihkan penumpang kepenerbangan berikutnya atau
keperusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut
wajib diberikan fasilatas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.”
Jo Pasal 10 huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011: “Dalam hal
dialihakan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan Badan Usaha Niaga Berjadwal
Lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up
grading class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap
penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.
Disisi lain, PT Citilink Indonesia telah membuat aturan internal berupa Standart
Operational Procedure (SOP) dalam hal terjadi penundaan penerbangan (delay) yang dialami
penumpang berupa Standart Operational Procedure (SOP) tentang Prosedur Penanganan
Penundaan Pesawat, namun dalam hasil penelitian ini PT. Citilink tidak maksimal dalam
menerapkan SOP yang telah dibuatnya sendiri. SOP tersebut antara lain sebagai berikut:
a. STATION MANAGER (Atas nama Management) harus datang di tempat terkait untuk
menyampaikan permintaan maaf dengan sopan dan benar kepada penumpang;
b. Semua petugas termasuk GROUND HANDLING harus peduli terhadap keterlambatan
penerbangan dan menyampaikan dengan benar terkait waktu penundaan;
c. Untuk memberikan kenyamanan dan mengurangi keluhan penumpang, harus segera
diberikan layanan dan kompensasi keterlambatan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan;
d. Dalam hal keterlambatan pada kondisi apapun, semua staf dan Ground Handling yang
terlibat dalam penanganan pelayanan, agar tetap berperilaku sopan tidak melakukan
perlawanan yang berakibat pada kegaduhan serta tetap menjaga citra perusahaan;
e. Penanganan Keterlambatan Penerbangan :
1) Petugas Check-in Counter
Penanganan Kurang dari 4 Jam
a) Petugas Check In menyampaikan informasi kepada penumpang pada saat
penumpang melapor ke Check In counter dan diberitahukan lewat fasilitas
Informasi Bandar udara yang ada;

b) Petugas menginformasikan keterlambatan penerbangan kepada penumpang dengan
alasan keterlambatannya dan rencana keberangkatan selanjutnya serta memohon
maaf atas keterlambatan tersebut;
c) Petugas menyampaikan informasi kepada penumpang setiap perkembangan
keterlambatan;
d) Menyiapkan Surat

Pernyataan

Keterlambatan dilengkapi dengan

alasan

keterlambatan, untuk kebutuhan bagi penumpang yang memerlukan.
Penanganan Lebih dari 4 Jam
a) Petugas Check In menyampaikan informasi kepada penumpang pada saat
penumpang melapor ke Check In counter dan diberitahukan bahwa Keterlambatan
Lebih dari 4 Jam;
b) Petugas menginformasikan keterlambatan penerbangan kepada penumpang dengan
alasan keterlambatannya dan rencana keberangkatan selanjutnya serta memohon
maaf atas keterlambatan tersebut;
c) Petugas Chek in memberikan pelayanan apabila penumpang menghendaki pindah
pesawat, atau memberikan Kompensasi sesuai Peraturan keterlambatan lebih dari
4 Jam.(ganti rugi sebesar Rp. 300.000,-);
d) Petugas informasi menyampaikan kepada penumpang setiap perkembangan
keterlambatan penerbangan tersebut;
e) Menyiapkan

Surat

Pernyataan

keterlambatan

dilengkapi

dengan

alasan

keterlambatan, untuk kebutuhan bagi penumpang yang memerlukan.
2) Petugas Boarding Gate
Penanganan Kurang dari 4 Jam
a) Petugas menyampaikan informasi kepada penumpang setiap perkembangan
keterlambatan penerbangan tersebut;
b) Petugas selalu berada bersama penumpang di ruang tunggu keberangkatan
(Boarding Lounge);
c) Memberikan pelayanan makan/minum Service On Ground (SOG) kepada
Penumpang (Keterlambatan 30 s/d 60 menit minuman ringan; Keterlambatan 61

s/d 120 menit - minuman dan makanan ringan; Keterlambatan 121 s/d 180 menit minuman dan makanan berat).
Penanganan Lebih dari 4 Jam
a) Petugas

informasi

menyampaikan

kepada

penumpang

perkembangan

keterlambatan penerbangan tersebut;
b) Petugas selalu berada bersama penumpang di ruang tunggu keberangkatan
(Boarding Lounge);
c) Memberikan pelayanan makan/minum Service On Ground (SOG) kepada
Penumpang (minuman dan makanan berat);
d) Petugas Boarding Gate memberikan pelayanan apabila penumpang menghendaki
pindah pesawat, atau memberikan Kompensasi sesuai Peraturan keterlambatan
lebih dari 4 Jam.(ganti rugi sebesar Rp. 300.000,-).
3) Petugas Ramp
Penanganan Kurang dari 4 Jam
a) Petugas Ramp berkoordinasi dengan bagian yang terkait (Crew Pesawat, Mekanik,
Operasion, Catering, dll) guna bisa memastikan durasi keterlambatan;
b) Memberikan informasi perkiraan waktu keterlambatan kepada bagian terkait dan
Operasi untuk di ambil tindakan selanjutnya;
c) Melakukan Persiapan Operasional secara menyeluruh sesuai peraturan yang sudah
ditentukan oleh Perusahaan.
Penanganan Lebih dari 4 Jam
a) Petugas Ramp melakukan koordinasi dengan bagian yang terkait (Crew Pesawat,
Mekanik, Operation, Catering/Penyedia Makanan dll) guna bisa memastikan
keterlambatan;
b) Memberikan informasi perkiraan waktu keterlambatan kepada bagian terkait untuk
diambil tindakan selanjutnya;
c) Melakukan persiapan Operasional secara menyeluruh sesuai peraturan yang sudah
ditentukan oleh Perusahaan.
4) Station Manager/SQC
Penanganan Lebih dari 4 Jam

a) Melakukan pengawasan kepada Ground Handling terhadap pelaksanaan
penanganan/pelayanan Penumpang;
b) Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk menentukan keputusan
selanjutnya;
c) Memberikan informasi yang jelas kepada penumpang perihal keterlambatan dan
kepastian waktu keberangkatan penerbangan tersebut.

Penanganan Lebih dari 4 Jam
a) Melakukan pengawasan kepada Ground Handling terhadap pelaksanaan
penanganan/pelayanan Penumpang yang mengalami keterlambatan lebih dari 4
Jam;
b) Melakukan terhadap Pengawasan pelaksanaan Kompensasi pemberian (ganti rugi
sebesar Rp.300,000-);
c) Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk menentukan keputusan
selanjutnya;
d) Memberikan informasi yang jelas kepada penumpang perihal keterlambatan dan
kepastian waktu keberangkatan penerbangan tersebut.
Melihat dari uraian SOP yang dibuat oleh PT. Citilink Indonesia tersebut dan dihubungkan
dengan keterlambatan penerbangan No. QG 971 dari Padang tujuan Jakarta maka jelas kiranya
bagaimana seharusnya PT. Citilink Indonesia menjalankan tanggung jawabnya itu terutama
memastikan tugas Boarding Gate yang harus memberikan pelayanan makan/minum Service
On Ground (SOG) kepada Penumpang (Keterlambatan 30 s/d 60 menit - minuman ringan;
Keterlambatan 61 s/d 120 menit - minuman dan makanan ringan; Keterlambatan 121 s/d 180
menit - minuman dan makanan berat) mengingat berdasarkan keterangan salah satu
penumpang mengatakan "Sampai saat ini penumpang masih banyak yang menunggu, tapi
waktunya belum bisa dipastikan sampai jam berapa. Kepada penumpang yang menunggu,

pihak maskapai memberikan snack berupa roti coklat," padahal keterlambatan yang terjadi
lebih 2 jam dari jadwal yang tercantum di tiket penerbangan.
Berdasarkan ketentuan Pengangkutan PT. Citilink Indonesia, pada setiap saat setelah
pemesanan dilakukan, PT. Citilink Indonesia dapat mengubah jadwal dan/atau membatalkan,
mengakhiri, mengalihkan, menunda, menjadwalkan kembali atau menangguhkan setiap
penerbangan yang menurut pertimbangan PT. Citilink Indonesia yang sepantasnya hal ini
dibenarkan karena keadaan-keadaan di luar kendali PT. Citilink Indonesia termasuk namun
tidak terbatas pada cuaca buruk atau keterlambatan kontrol lalu lintas atau untuk alasan-alasan
keamanan atau operasional. Dalam keadaan-keadaan tersebut, PT. Citilink Indonesia akan
mengembalikan biaya perjalanan yang telah penumpang bayarkan. Dalam hal keadaan kahar
(force majeure) seperti bencana alam (Act of God) kami akan melakukan pengembalian biaya
kepada penumpang atau orang yang telah membayarkan Tiket secara penuh; namun,
pengembalian biaya tunduk pada pemotongan sebesar 10%, yang merupakan biaya
administrasi PT. Citilink Indonesia.
Perihal pengembalian biaya (Refund) PT. Citilink Indonesia melakukan pengembalian
biaya untuk Tiket atau porsi yang tidak dipergunakan sesuai dengan peraturan-peraturan terkait
biaya perjalanan atau Tarif serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM185/2015,
sebagaimana yang diubah dari waktu ke waktu, sebagai berikut:
a) Kecuali ditetapkan sebaliknya pada bagian ini, PT. Citilink Indonesia berhak untuk
melakukan pengembalian biaya baik kepada orang yang namanya tercantum pada Tiket
atau kepada orang yang membayarkan Tiket, setelah memperlihatkan bukti pembayaran
yang memuaskan; dan
b) Apabila tiket telah dibayarkan oleh orang selain daripada Penumpang yang namanya
tercantum pada Tiket, dan Tiket menunjukkan bahwa terdapat pembatasan terhadap
pengembalian biaya, PT. Citilink Indonesia akan melakukan pengembalian biaya hanya
kepada orang yang membayarkan Tiket, atau kepada orang yang diperintahkannya.
Jumlah pengembalian biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, PT. Citilink Indonesia
akan melakukan pengembalian biaya kepada penumpang atau orang yang telah membayarkan
Tiket atau kepada orang yang diperintahkannya, dalam persentase sebagaimana yang
ditetapkan pada daftar berikut ini:Jika pembelian Tiket penumpang dilakukan dalam bentuk

tunai, PT. Citilink Indonesia akan berupaya untuk mengembalikan biaya dalam jangka waktu
15 (lima belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan pengembalian biaya. Apabila
pembelian dilakukan dengan kartu kredit atau kartu debit, pengembalian biaya akan dilakukan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan permohonan penumpang.
Akan tetapi, PT. Citilink Indonesia pun memiliki ketentuan umum terkait tanggung jawab,
yaitu:
a) PT. Citilink Indonesia tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang timbul dari
kepatuhan terhadap hukum atau peraturan pemerintah, perintah atau persyaratan, atau dari
kegagalan Penumpang untuk tunduk kepadanya;
b) Tanggung jawab PT. Citilink Indonesia tidak akan melebihi jumlah kerugian yang telah
terbukti. Lebih lanjut, PT. Citilink Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak
langsung atau konsekuensial;
c) PT. Citilink Indonesia tidak bertanggung jawab untuk luka-luka yang penumpang alami
atau untuk kerusakan bagasi yang disebabkan oleh harta benda yang terdapat dalam bagasi
penumpang. Apabila salah satu dari benda yang terdapat dalam bagasi penumpang
mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain atau kerugian terhadap harta benda orang
lain atau properti PT. Citilink Indonesia penumpang harus menjamin kami untuk seluruh
kerugian dan biaya-biaya yang kami pikul sebagai akibat daripadanya;
d) Apabila usia atau kondisi mental atau fisik penumpang misalnya menyebabkan bahaya atau
risiko terhadap diri penumpang sendiri, PT. Citilink Indonesia tidak bertanggung jawab
atas penyakit, cidera atau cacat, termasuk kematian, yang disebabkan kondisi tersebut atau
memburuknya kondisi tersebut;
e) Setiap pengecualian atau pembatasan tanggung jawab akan berlaku terhadap dan menjadi
manfaat bagi para agen, karyawan dan perwakilan PT. Citilink Indonesia dan pengangkut
lainnya yang pesawat udaranya PT. Citilink Indonesia gunakan serta para agen, karyawan
dan perwakilan dari pengangkut tersebut. Jumlah total yang dapat diperoleh dari PT.
Citilink Indonesia dan dari para agen, karyawan dan perwakilan dan orang tersebut tidak
melebihi batas tanggung jawab PT. Citilink Indonesia.

Kecuali ditetapkan secara tegas tidak ada satu pun ketentuan yang terdapat di sini
melepaskan setiap pengecualian atau pembatasan tanggung jawab menurut Konvensi atau
hukum lainnya yang berlaku.
Berdasarkan kronologi dan wawancara PT. Citilink memberikan 2 opsi tanggung jawab.
Pertama,

uang

dikembalikan

(refund),

tapi

tidak

ada kompensasi

untuk

biaya

penginapan. Kedua, menunggu sampai pesawat selesai di perbaiki, dan akan tetap terbang
dengan pesawat yang sama. Dari apa yang ditawarkan oleh PT. Citilink Indonesia tersebut
apakah kemudian bentuk tanggung jawab itu sudah sesuai dengan ketentuan mengenai
tanggung jawab pengangkut baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
maupun peraturan internal PT. Citilink Indonesia.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pengangkut atas adanya
keterlambatan, maka berdasarkan Pasal 146 Undang-undang No. 1 Tahun 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 factor cuaca dan teknis operasional.” Dan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara,
khususnya yang mengatur tentang tanggung jawab pengangkut terhadap pembatalan
penerbangan, yang diatur didalam Pasal 36 huruf d yang menyatakan bahwa: “Apabila terjadi
penundaan penerbangan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib mengalihkan
penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila penumpang tersebut tidak dapat
dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal
lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat
diangkut pada penerbangan hari berikutnya”. Hal ini dipertegas lagi di dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan
Udara, yang menyatakan pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap keterlambatan
penerbangan diatur dalam Pasal 2 huruf e jo Pasal 9 huruf c. Sebagaimana Pasal 2 yang
menyatakan: “Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas
kerugian terhadap: “e. Keterlambatan angkutan udara; ...”
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa: “Keterlambatan angkutan
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
a. Keterlambatan penerbangan (flight delayed);

b. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding
passanger); dan
c. Pembatalan penerbangan (cancelation of flight).
Berdasarkan aturan-aturan tersebut, maka tanggung jawab yang dibebankan PT. Citilink
Indonesia No. QG 971 adalah berupa ganti kerugian yang timbul akibat adanya keterlambatan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 146 Undang-undang No.1 Tahun 2009 sedangkan
berdasarkan Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 maka
tanggung jawab yang timbul dan harus dilakukan oleh PT. Citilnk Indonesia terhadap
penumpang No. QG 971 dari Padang menuju Jakarta adalah dengan mengalihkan penumpang
ke penerbangan berikutnya dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke
penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka
kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada
penerbangan hari berikutnya. Dengan demikian tawaran tanggung jawab yang diberikan oleh
PT Citilink Indonesia terhadap penumpang No. QG 971 dari Padang tujuan Jakarta berupa
tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab
pengangkut atas peristiwa keterlambatan penerbangan.
Jadi dalam kasus tersebut, berdasarkan hasil analisis penulis dapat dikatakan bahwa PT.
Citilink Indonesia tidak menerapkan tanggung jawab secara penuh sebagaimana ketentuan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan jo Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Jo Pasal 10 huruf c Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara jo
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut
Angkutan Udara maupun ketentuan internal berupa SOP Delay Management.
2. Ganti Rugi Yang Diberikan Oleh PT. Citilink Indonesia No. QG 971 Terhadap
Penumpang Atas Penundaan Penerbangan Padang-Jakarta
Berbicara tentang ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab dari pengangkut. Maka
ketentuan yang mengatur mengenai bentuk tanggung jawab yang harus diberikan kepada
penumpang sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pada Pasal 146 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Jo Pasal
10 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab
Pengangkut Angkutan Udara. Hal senada pun tertera dalam Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
Akan tetapi, PT. Citilink tidak memberikan opsi pada penumpang sebagaimana yang
dimandatkan peraturan perundang-undangan, dan hanya memberi snack berupa roti coklat
yang mana, keterlambatan telah berlangsung lebih dari 2 jam dari jadwal yang tercantum di
Tiket penerbangan. Data tersebut Penulis peroleh dari pemberitaan media internet yang
mengabarkan, “Sampai saat ini penumpang masih banyak yang menunggu, tapi waktunya
belum bisa dipastikan sampai jam berapa. Kepada penumpang yang menunggu pihak maskpai
memberikan snack berupa roti coklat.” 20 Dan ini pun berbanding terbalik dengan Standart
Operational Procedure (SOP) PT. Citilink tentang Prosedur Penanganan Penundaan Pesawat
Kurang Dari 4 Jam: Petugas Boarding Gate akan memberikan pelayanan makan/minum
Service On Ground (SOG) kepada Penumpang (Keterlambatan 30 s/d 60 menit - minuman
ringan; Keterlambatan 61 s/d 120 menit - minuman dan makanan ringan; Keterlambatan 121
s/d 180 menit - minuman dan makanan berat).
Namun PT. Citilink mengatakan 21, “Kompensasi selain snack diberikan kepada
penumpang hanya jika penumpang memiliki penerbangan lanjutan. Upaya terbaik yang
Citilink dapat berikan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Tiket dan, Citilink dapat
mengakomodasi keinginan penumpang yang menginginkan penjadwalan ulang.”
Penjadwalan ulang penerbangan maupun bentuk ganti rugi bila terjadi keterlambatan diatur
dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Tetapi Pasal
tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab yang dimaksud,
sehingga bentuk pengalihan ke penerbangan lain, konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi
yang dimaksud tidak jelas dan dapat menyebabkan timbulnya bermacam-macam penafsiran
bagi setiap maskapai penerbangan yang menerapkan. Hal ini bertentangan dengan asas
Tegaknya Hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 1
20Delay,
Citilink Tawarkan Dua Opsi Untuk Penumpangt ersedia di https://www.
covesia.com/news/baca/11981/delay-citilink-tawarkan-dua-opsi-untuk-penumpang. (10 September 2018,
Pukul 08.00 WIB).
21Wawancara dengan. Bapak S. Wisnu Wardana selaku Manager Airport Performance dan Bapak
Zulfadli selaku Manager Ground Ops Training PT. Citilnik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2018 di GMF
Management Building, Soekarno-Hatta International Airport.Tangerang–Indonesia, 19130.

Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 ini mewajibkan pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta
mewajibkan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum
dalam penyelenggaraan penerbangan.
Berdasarkan ketentuan bentuk tanggung jawab di dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 25 Tahun 2008 tersebut dapat dianalisis bahwa ketentuan tersebut sudah cukup
memberikan batasan mengenai bentuk ganti rugi apabila terjadi penundaan penerbangan
khususnya untuk penundaan penerbangan pada Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
Demikian pula yang disampaikan perwakilan PT. Citilink dalam wawancara: “PT. Citilink
Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain seperti Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor (PM) 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang.
Bentuk ketertundukan PT. Citilink Indonesia di implementasikan dengan membuat SOP Delay
Management dan sudah di Sertifikasi ISO 9001.”
Mengacu pada wawancara tersebut, seharusnya penanganan keterlambatan sesuai dengan
SOP PT. Citilink sebagai berikut:
1. STATION MANAGER (Atas nama Management) harus datang di tempat terkait untuk
menyampaikan permintaan maaf dengan sopan dan benar kepada penumpang;
2. Semua petugas termasuk GROUND HANDLING harus peduli terhadap keterlambatan
penerbangan dan menyampaikan dengan benar terkait waktu penundaan;
3. Untuk memberikan kenyamanan dan mengurangi keluhan penumpang, harus segera
diberikan layanan dan kompensasi keterlambatan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan;
4. Dalam hal keterlambatan pada kondisi apapun, semua staf dan Ground Handling yang
terlibat dalam penanganan pelayanan, agar tetap berperilaku sopan tidak melakukan
perlawanan yang berakibat pada kegaduhan serta tetap menjaga citra perusahaan;
5. Penanganan Keterlambatan Penerbangan :
a. Petugas Check-in Counter
Penanganan Kurang dari 4 Jam

1) Petugas Check In menyampaikan informasi kepada penumpang pada saat
penumpang melapor ke Check In counter dan diberitahukan lewat fasilitas
Informasi Bandar udara yang ada;
2) Petugas menginformasikan keterlambatan penerbangan kepada penumpang dengan
alasan keterlambatannya dan rencana keberangkatan selanjutnya serta memohon
maaf atas keterlambatan tersebut;
3) Petugas menyampaikan informasi kepada penumpang setiap perkembangan
keterlambatan;
4) Menyiapkan Surat

Pernyataan

Keterlambatan dilengkapi dengan

alasan

keterlambatan, untuk kebutuhan bagi penumpang yang memerlukan.
Penanganan Lebih dari 4 Jam
1) Petugas Check In menyampaikan informasi kepada penumpang pada saat
penumpang melapor ke Check In counter dan diberitahukan bahwa Keterlambatan
Lebih dari 4 Jam;
2) Petugas menginformasikan keterlambatan penerbangan kepada penumpang dengan
alasan keterlambatannya dan rencana keberangkatan selanjutnya serta memohon
maaf atas keterlambatan tersebut;
3) Petugas Chek in memberikan pelayanan apabila penumpang menghendaki pindah
pesawat, atau memberikan Kompensasi sesuai Peraturan keterlambatan lebih dari
4 Jam.(ganti rugi sebesar Rp. 300.000,-);
4) Petugas informasi menyampaikan kepada penumpang setiap perkembangan
keterlambatan penerbangan tersebut;
5) Menyiapkan

Surat

Pernyataan

keterlambatan

dilengkapi

dengan

alasan

keterlambatan, untuk kebutuhan bagi penumpang yang memerlukan.
b. Petugas Boarding Gate
Penanganan Kurang dari 4 Jam
1) Petugas menyampaikan informasi kepada

penumpang setiap perkembangan

keterlambatan penerbangan tersebut;
2) Petugas selalu berada bersama penumpang di ruang tunggu keberangkatan
(Boarding Lounge);

3) Memberikan pelayanan makan/minum Service On Ground (SOG) kepada
Penumpang (Keterlambatan 30 s/d 60 menit - minuman ringan; Keterlambatan 61
s/d 120 menit -minuman dan makanan ringan; Keterlambatan 121 s/d 180 menit minuman dan makanan berat).
Penanganan Lebih dari 4 Jam
1) Petugas

informasi

menyampaikan

kepada

penumpang

perkembangan

keterlambatan penerbangan tersebut;
2) Petugas selalu berada bersama penumpang di ruang tunggu keberangkatan
(Boarding Lounge);
3) Memberikan pelayanan makan/minum Service On Ground (SOG) kepada
Penumpang (minuman dan makanan berat);
4) Petugas Boarding Gate memberikan pelayanan apabila penumpang menghendaki
pindah pesawat, atau memberikan Kompensasi sesuai Peraturan keterlambatan
lebih dari 4 Jam.(ganti rugi sebesar Rp. 300.000,-).
c. Petugas Ramp
Penanganan Kurang dari 4 Jam
1) Petugas Ramp berkoordinasi dengan bagian yang terkait (Crew Pesawat, Mekanik,
Operasion, Catering, dll) guna bisa memastikan durasi keterlambatan;
2) Memberikan informasi perkiraan waktu keterlambatan kepada bagian terkait dan
Operasi untuk di ambil tindakan selanjutnya;
3) Melakukan Persiapan Operasional secara menyeluruh sesuai peraturan yang sudah
ditentukan oleh Perusahaan.
Penanganan Lebih dari 4 Jam
1) Petugas Ramp melakukan koordinasi dengan bagian yang terkait (Crew Pesawat,
Mekanik, Operation, Catering/Penyedia Makanan dll) guna bisa memastikan
keterlambatan;
2) Memberikan informasi perkiraan waktu keterlambatan kepada bagian terkait untuk
diambil tindakan selanjutnya;
3) Melakukan persiapan Operasional secara menyeluruh sesuai peraturan yang sudah
ditentukan oleh Perusahaan.

d. Station Manager/SQC
Penanganan Lebih dari 4 Jam
1) Melakukan pengawasan kepada Ground Handling terhadap pelaksanaan
penanganan/pelayanan Penumpang;
2) Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk menentukan keputusan
selanjutnya;
3) Memberikan informasi yang jelas kepada penumpang perihal keterlambatan dan
kepastian waktu keberangkatan penerbangan tersebut.

Penanganan Lebih dari 4 Jam
1) Melakukan pengawasan kepada Ground Handling terhadap pelaksanaan
penanganan/pelayanan Penumpang yang mengalami keterlambatan lebih dari 4
Jam;
2) Melakukan terhadap Pengawasan pelaksanaan Kompensasi pemberian (ganti rugi
sebesar Rp.300,000-);
3) Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk menentukan keputusan
selanjutnya;
4) Memberikan informasi yang jelas kepada penumpang perihal keterlambatan dan
kepastian waktu keberangkatan penerbangan tersebut.
Maka, Penulis menyimpulkan, penerapan ganti rugi yang diberikan oleh PT. Citilink
Indonesia dengan nomor penerbangan QG 971 jurusan Padang-Jakarta tidak sepenuhnya
sesuai dengan SOP maupun Pasal 140 ayat (1), Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan jo Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Jo Pasal 10 huruf c Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
Sebab PT. Citilink Indonesia tidak menerapkan ketentuan dalam Standart Operasional
Procedure (SOP) yaitu berupa refreshment (makanan/minuman) bagi penumpang, dan hanya

memberikan snack berupa roti coklat, dan dalam SOP keterlambatan lebih dari 120 menit PT.
Citilink Indonesia seharusnya memberikan minuman dan makanan berat, dan PT. Citilink
Indonesia pun tidak menawarkan opsi pengalihan ke penerbangan berikutnya kepada para
penumpang. Jadi, PT. Citilink Indonesia dengan nomor pesawat No. QG 971 dari PadangJakarta tidak memberikan secara penuh ganti rugi berupa kompensasi kepada para penumpang.

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka dapat disampaikan kesimpulan dan
saran sebagai berikut:
1. PT. Citilink Indonesia No. QG 971 tidak menerapkan tanggung jawab secara penuh
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan Jo Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
Tahun 2008 Jo Pasal 10 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011
maupun ketentuan internal berupa SOP Delay Management, namun PT. Citilink Indonesia
hanya bertanggung jawab mengembalikan uang (refund) kepada Penumpang yang
membatalkan penerbangan tetapi tidak memberikan kompensasi untuk biaya penginapan;
memperbaiki Pesawat Citilink No. QG 971 dan tetap menerbangkan Penumpang dengan
pesawat tersebut; serta memberikan snack berupa roti coklat kepada Penumpang yang
menunggu hingga Pesawat Citilink No. QG 971 selesai diperbaiki.
2. Ganti rugi yang diberikan oleh PT. Citilink Indonesia kepada Penumpang atas peristiwa
penundaan penerbangan Citilink No. QG 971 Padang-Jakarta diatur dalam Pasal 146
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Jo Pasal 36 huruf d Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara Jo Pasal 10 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang
Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara serta SOP Management, namun PT. Citilink
Indonesia tidak memberikan pilihan kepada Penumpang untuk mengalihkan penerbangan
dengan maskapai yang berbeda tanpa dibebani biaya tambahan, serta PT Citilink Indonesia
tidak memberikan makanan dan minuman berat kepada Penumpang sebab waktu
menunggu keterlambatan telah melewati 120 menit.

2. Saran
Adapun saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
Sebaiknya PT. Citilink Indonesia bersikap lebih profesional dalam melaksanakan tanggung
jawab penundaan penerbangan agar tidak merugikan penumpang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan menyempurnakan manajemen penundaan penerbangan berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, dan berkeadilan agar terciptanya kepuasan pelanggan.
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