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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Bekalang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari 13.677 pulau. 

Selain itu Indonesia memiliki garis pantai kurang lebih 81.000 km
2
 serta luas laut 

sekitar 5,9 juta km
2
yang mengharuskan Indonesia memiliki sarana transportasi, 

untuk menjadi alat penghubung yang dapat menunjang pertumbuhan berbagai 

sektor terutama perekonomian. Salah satu sarana transportasi yang saat ini sangat 

berkembang di Indonesia adalah Jasa Transportasi Udara. 

Berdasarkan data statistikbadan pusat statistik menyebutkan jumlah 

penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) desember 2013 

mencapai 5,4 juta orang atau naik 18,42% dibanding bulan sebelumnya dan naik 

10,27% dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya, sedangkan 

penumpang tujuan luar negeri (internasional) desember 2013 mencapai 1,2 juta 

orang atau naik 19,22% di bandingkan bulan sebelumnya dan naik 17,60% 

dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2012.
1
Pertumbuhan jumlah pengguna 

jasa transportasi udara menjadikan perkembangan dan pertumbuhan jumlah 

perusahaan jasa transportasi udara meningkat di satu sisi menguntungkan bagi 

para konsumen jasa transportasi udara karena akanada banyak pilihan maskapai 

penerbangan yang dapat mereka jadikan pertimbangan. 

Pada dasarnya kegiatan pengangkutan udara niaga terdapat dua pihak yaitu, 

pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan dan 

pihak pengguna jasa atau konsumen.Para pihak tersebut terikat oleh suatu 

perjanjian, yaitu perjanjianpengangkutan sebagaimana layaknya suatu perjanjian-

perjanjian yang merupakan manisfestasi dari hubungan hukum yang 

bersifatkeperdataan maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan dan dipenuhi, yang biasa dikenal dengan istilah “prestasi”. 

                                                           
1
Badan Pusat Statistik, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, edisi 45, Februari 2014, 

h. 100. 
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Dalam hukum pengangkutan, kewajiban pengangkut antara lain 

mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan selamat sampai 

tempat tujuan, memberikan pelayanan yang baik, mengganti kerugian yang 

menimpa penumpang (konsumen), memberangkatkan penumpang sesuai dengan 

jadwal yang telah di tetapkan dan lain-lain. Sedangkan kewajiban penumpang 

adalah membayar ongkos pengangkutan yang besarnya telah di tentukan, menjaga 

barang-barang yang ada di bawah pengawasannya, melaporkan jenis-jenis barang 

yang di bawa terutama barang-barang yang berkategori bahaya, menaati 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pengangkut yang berkenaan dengan 

pengangkutan.
2
 

Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana 

satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari 

suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk 

membayar ongkosnya.
3
 

Pada kenyataannya Perusahaan-perusahaan bersaing untuk menarik 

penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah dan 

menawarkan berbagai promosi. Namun disisi lain dengan tarif yang murah 

tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan (service), bahkan yang lebih 

mengkhawatirkan lagi dapat atau akan menyebabkan berkurangnya kualitas 

pemeliharaan (maintenance) pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan 

penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan 

dan perlindungan konsumen. Para pelaku usaha kerapkali memposisikan para 

konsumen sebagai objek aktifitas usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-

besarnya.Oleh karena itu, komponen peraturan dibidang perlindungan konsumen 

di anggap perlu untuk memberikan “kepastian hukum” bagi konsumen. 

Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (1) 

mengartikan“Perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
4
 

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hak konsumen merupakan kewajiban 

                                                           
2
I Gusti Ngurah dan Ni Luh Gede, Upaya Hukum Atas Kerugian Penumpang pada 

Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional, h 1. 
3
 R. Subekti,  Aneka Perjanjian ,PT. Citra Aditya, Bandung,1995, h 69. 

4
Ahmadi  Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,  2005, h1. 
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bagi pelaku usaha dalam hal ini perusahaan jasa transportasi udara dan sebaliknya 

hak dari pelaku usaha (perusahaan) adalah kewajiban bagi konsumen. 

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya standar terhadap pelayanan yang dilakukan 

oleh perusahaan Jasa Transportasi Udara kepada konsumen terutama konsumen 

yang memerlukan pelayanan khusus yaitu konsumen Penyandang Cacat 

(Disabilitas) yang sering kali dirasa kurang, padahalpenumpang Penyandang 

Cacat (Disabilitas) selaku konsumen tersebut telah melaksanakan kewajibannya, 

yaitu membayar tiket penerbangan yang sama seperti konsumen yang tidak 

memiliki kekurangan tetapi pelayanan yang di dapatkan tidak sesuai dengan 

kebutuhan dalam keterbatasannya. 

Seperti yang terjadi pada Ridwan Sumantri gugatan berawal ketika  Ridwan 

melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Denpasar, pada 11 April 2011. Saat 

check in di Bandara Soekarno Hatta, Ridwan meminta agar ia mendapatkan 

tempat duduk di bagian depan agar tidak menganggu penumpang lain karena 

dirinya penyandang cacat. 

Namun, faktanya ia mendapat tempat duduk di bagian tengah yakni pada 

seat 23 A. Selain itu, Ridwan meminta agar dapat naik pesawat terlebih dahulu 

dibandingkan penumpang lain namun Lion Air tidak mengindahkan permintaan 

tersebut.  Atas perbuatan Lion, Ridwan merasakan diperlakukan secara 

diskriminatif. 

Selain itu, Ridwan meminta agar menjadi orang yang pertama naik pesawat, 

dengan alasan yang sama. Namun, lagi-lagi pihak Lion Air tidak mengindahkan 

permintaan tersebut.Ridwan harus ikut berdesak-desakan dengan penumpang 

lainnya masuk pesawat.Padahal, Ridwan masuk pesawat dengan digendong.Atas 

perbuatan tersebut, Ridwan merasakan diperlakukan diskriminatif. 

Ketika Ridwan sudah berada dalam pesawat, ia kembali harus mengalami 

perlakuan diskriminatif. Pasalnya, ia dipaksa oleh petugas Lion Air untuk 

menandatangani surat sakit. Dalam surat tersebut tertulis, jika penyakitnya itu 

menyebabkan penumpang lainnya sakit, maka ia harus menanggung risikonya. 

Awalnya Ridwan menolak keras permintaantersebut, namun, pihak Lion Air 

juga tidak kalah kerasnya. Petugas mengancam akan menurunkan Ridwan jika 

tidak memenuhi permintaan mereka. Akhirnya Ridwan terpaksa menandatangani 
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surat itu. Akibat perdebatan tersebut, penerbangan molor selama 40 menit.
5
 

Sering terjadinya hambatan bagi para penyandang Disabilitas, seperti tidak 

adanya kemudahan akses bagi mereka dalam menjalankan aktifitas sejak dari 

pintu masuk bandara, kabin pesawat, hingga pada saat mereka tiba di tempat 

tujuan belum lagi ketika mereka harus menggunakan maskapai yang memiliki rute 

transit dan mengharuskan mereka untuk berpindah pesawat yang hal tersebut 

merupakan suatu kegiatan yang menyulitkan bagi mereka. Konsumen berhak 

mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama antara satu dengan yang lain 

termasuk konsumen yang memiliki Penyandang Cacat (Disabilitas).  

Pasal 5, Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, 

“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam 

segala aspek kehidupan dan penghidupan”.
6
Sedangkan  menurut Pasal 134 UURI 

No.1 Tahun 2009 badan usaha angkutan udara niaga wajib memberi pelayanan 

khusus kepada para penyandang cacat, yang menggunakan fasilitas yang 

diperlukan karena lumpuh, cacat kaki, dan tuna netra, lanjut usia didiatas 60 

tahun, anak-anak dibawah 12 tahun, dan/atau orang sakit agar mereka juga dapat 

menikmati pelayanan angkutan dengan layak.
7
 

Dalam hal ini setiap perusahaan penerbangan membuat dan membukukan 

suatu pedoman tertulis yang akan menjadi alat komunikasi, pengawasan dan 

menjadikan pekerjaan yang dikerjakan berjalan konsisten dan tidak menurunkan 

kinerja dari suatu perusahaan, pedoman tersebut disebut standar operasional 

prosedur (SOP), SOP sendiri dibuat agar setiap komponen dalam perusahaan 

mengerti dengan jelas peran dan fungsi masing-masing sertamenjaga konsistensi 

kualitas dari tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. SOP dijadikan 

dasar oprasional oleh suatu perusahaan termasuk pelayanan terhadap konsumen 

dan pelayanan terhadap konsumen penyandang cacat.  

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur mengenai hak dan 

kewajiban pelaku usaha dan penumpang (konsumen).Tetapi terkadang tidak di 

                                                           
5
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee174af16560/membedakan-perlakuan-

lion-air-dihukum, diakses 20 November  2014 
6
 Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia No. 4 tahun 1997 tentang penyandang 

cacat, Pasal 5. 
7
K. Martono dan Amad Sudiro, Hukum Angkutan Udara berdasarkan UU RI No.1 Tahun 

2009, PT Raja Grafindo Persada  Jakarta, 2010, h 72. 
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jalankan atau bahkan cenderung terabaikan oleh para unit kerja pada kegiatan 

Transportasi Udara.Selama ini hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan 

transportasi udara sering tidak berjalan secara seimbang, dimana konsumen 

berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya jika dibandingkan dengan 

posisi pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat.Terutama konsumen 

penyandang cacat (disabilitas) mereka sering kali berada di posisi yang sangat 

dirugikan tetapi berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya. 

Disinilah peran SOP pada suatu perusahaan terlihat apakah dijalankan, 

disalah gunakan atau bahkan di abaikan, berkaitan dengan hal tersebut menarik 

untuk dilakukan kajian-kajian dalam rangka TINJAUAN YURIDIS STANDAR 

OPRASIONAL PROSEDUR PELAYANAN JASA TRANSPORTASI UDARA 

BAGI KONSUMEN PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) PADA 

MASKAPAI PENERBANGAN  AIR ASIA. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan di kemukakan beberapa masalah 

a. Bagaimanakah prosedur pelayanan bagi Konsumen Penyandang Cacat 

(Disabilitas) yang terdapat pada Standar Oprasional Prosedur maskapai 

penerbangan AirAsiasudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen?  

b. Apakah Upaya Penyelesaian Sengketa konsumen yang dapat di tempuh 

oleh Konsumen Penyandang Cacat (Disabilitas) terhadap kerugian akibat 

kurangnya pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Penerbangan. 

 

I.3  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah membahas bagaimana 

prosedural yang dimiliki Standar Operasional Prosedur  maskapai Air Asia dan 

kesesuaian dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dalam melayani Konsumen Penyandang Cacat (Disabilitas) serta 

upaya penyelesaian Sengketa Konsumen yang 
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I.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

I.4.1  Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen penyandang cacat (disabilitas) pada Standar Oprasional 

Prosedur maskapai Air Asiadan kesesuaian dengan Undang-Undang No 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dapat di 

tempuh oleh para konsumen penyandang cacat (disabilitas) terhadap 

kerugian yang diderita akibat kurangnya pelayanan yang di berikan oleh 

pihak perusahaan penerbangan. 

 

I.4.2  Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis 

maupun praktis.Secara teoritis, penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu 

hukum khususnya hukum transportasi udara dan perlindungan konsumen. 

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pihak-pihak yang berkaitan terhadap kegiatan transportasi udara antara 

lain ; 

a. Perusahaan transportasi udara dapat di jadikan rujukan dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada konsumen pengguna Jasa Transportasi 

Udara; 

b. Konsumen pengguna Jasa Transportasi Udara terutama konsumen 

penyandang cacat dapat menjadikan pedoman untuk mendapatkan hak-

hak konsumen; 

c. Akademisi yang berminat mengkaji hukum perlindungan konsumen 

dapat di jadikan informasi awal melakukan penelitian dan kajian yang 

lebih mendalam, dan 

d. Penulis sendiri menambah wawasan keilmuan hukum terutama dalam 

hukum perlindungan konsumen. 
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I.5  Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

I.5.1  Kerangka Teoritis 

Teori adalah serangkaian proporsi atau keterangan yang saling berhubungan 

dan tersusun dalam sistem dedukasi, yang menemukan penjelasan atau suatu 

gejala. Teori mengandung 3 unsur : pertama, penjelasan tentang hubungan antara 

tentang berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem dedukatif 

yaitu suatu yang bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang 

khusus dan nyata.Aspek kunci yang ketiga adalah teori memberikan penjelasan 

atas gejala yang dikemukakannya.
8
 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata 

lindung yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. 

Sedangkan perlindungan berarti proses cara, perbuatan melindungi, tempat 

berlindung, hal (perbuatan dsb) memperlindungi.
9
 

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan dilain pihak.
10

 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan 

manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
11

Perlindungan hukum dilihat dari 

tahapan yakni perlindungan hukum timbul dari suatu ketetapan atau ketentuan 

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang pada 

dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan 

prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan 

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

                                                           
8
 Sutan RemiSjahdeni,Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para 

pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h 8. 
9
 R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto,  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,  Karisma 

Publishing Group, Batam, 2006, h. 352. 
10

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h 53. 
11

Ibid.,h 69. 
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perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.
12

 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun 

tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

Menurut Az. Nasution berpendapat mengenai hukum perlindungan 

konsumen yaitu  : Bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yaitu hukum 

konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan 

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.Posisi konsumen yang 

lemah, maka harus dilindungi oleh hukum.Salah satu sifat dan sekaligus tujuan 

hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat 

(konsumen).
13

 

Pendapat lain telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. 

Sejalan dengan perumusan batasan tersebut, Hukum Konsumen menurut penulis 

yaitu  : “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan 

masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara 

penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat”.
14

 

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari 

hukum.Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari 

hukum.Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini 

pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam 

hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih 

banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. 

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan 

selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung 

terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. 

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut 

belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal.Karena realitas di 

                                                           
12

Ibid.,h 54. 
13

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan II, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2009. h 13.  
14

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cetakan IV, Diadit 

Media, Jakarta, 2011,  h 37. 
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Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu 

menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. 

Sehingga pada perinsipnya dalam hubungan keperdataan, tujuan dari 

dibentuknya suatu sistem hukum di Indonesia di atur dalam pasal 1365 

KUHPerdata yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum, yang 

membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kerena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

 

I.5.2  Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, 

yang berisikan definisi-definisi oprasional yang menjadi pegangan dalam proses 

penelitian, yaitu pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data dalam 

skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang di gunakan. 

Penulis beranggapan perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap 

beberapa pengertian untuk memperoleh satu definisi yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini, Yaitu : 

a. Perlindungan Hukum 

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu 

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.
15

 Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai 

suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan 

kedamaian. 

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan 

menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
16

 

 

 

 

                                                           
15

Satjipto Rahardjo, op.cit.,h54. 
16

Juan Kasma, Standard Operating Procedure, AlfaBeta, Bandung, 2012,  h 13. 
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c. Konsumen
17

 

“konsumen adalah setiap orang pemakai barangdan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarganya, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. 

d. Hak Konsumen
18

 

pengartian hak konsumen menurut Pasal 4 huruf a Undang-undang 

perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang/jasa. 

e. Perlindungan Konsumen 

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
19

 

f. Hukum Perlindungan Konsumen 

Az. Nasution dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen suatu 

pengantar menyebutnya sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan 

penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.
20

 

g. Pelaku Usaha 

“Setiap Orang Perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk badan 

Hukum Maupun bukan Badan Hukum yang di dirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21

 

h. Jasa  

“seluruh kegiatan ekonomi dengan output selain produk dalam 

pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, 

                                                           
17

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., h 4. 
18

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 4 huruf (a) 
19

Ibid., Pasal 1 ayat 1 
20

Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit., h 13 
21

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit.,h 8. 
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memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak terwujud bagi pembeli 

pertamanya. 

i. Penyandang Cacat (Disabilitas) 

“setiap orang yang mempunyai kelainan fisikdan/atau mental, yang dapat 

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 

melakukan secara selayaknya”, yang terdiri dari:
22

 

1) Penyandang cacat fisik; 

2) Penyandang cacat mental; 

3) Penyandang cacatfisik dan mental. 

j. Aksesibilitas  

“kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan 

kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan”.
23

 

k. Maskapai Penerbangan  

“sebuah organisasi yang menyediakan jasa transportasi udara bagi 

penumpang (konsumen) atau barang. Mereka menyewa atau memiliki 

pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk 

kerjasama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan 

bersama”.
24

 

l. Penerbangan 

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, 

pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, keamanan dankeselamatan 

penerbangan serta kegiatan dan fasilitas penunjang lainnya yang 

terkait”.
25

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Indonesia, Undang-Undang  No. 4 Tahun 1997 op.cit.,Pasal 1 butir (1). 
23

Ibid., Pasal 1 Butir (4). 
24

Sigit Sumantri ,http://penerbangan1.blogspot.com/2012/12/pengertian-maskapai-

penerbangan.html?m=1 diakses 29 September 2014. 
25

 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 

2009tentangPenerbangan,Pasal 1 butir (1). 
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m. Transportasi  Udara 

“Setap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut 

penumpang, kargo, dan/atau pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari 

suatu bandar udara ke bandar udara lain atau beberapa bandar udara”.
26

 

n. Penumpang angkutan udara  

“seseorang yang diangkut dengan pesawat terbang berdasarkan 

persetujuan pengangkutan udara”.
27

 

o. Keselamatan Penerbangan 

“keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancer 

sesuai dengan prosedur oprasional dan persyaratan kelayakan teknis 

terhadap sarana dan prasarana penerbangan berserta penunjangan”.
28

 

 

I.6  Metode Penelitian  

I.6.1  Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan 

konstruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan 

konsisten untuk mengungkap kebenaran. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan 

Penelitian hukum adalah: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi”.
29

 

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitinan normatif atau penelitian hukum doktrin atau penelitian perpustakaan 

yang merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis , pada 

metode ini hukum yang tertulis dikajidari berbagai aspek seperti teori, filosofis, 

perbandingan, struktur / komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan 

pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat pada suatu undang-undang 

serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita 

simpulkan pada penelitian hukum normative mempunyai cakupan yang luas. 

 

                                                           
26

Ibid.,Pasal 1 Butir 13. 
27

 E. Suherman ,Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia, NV. 

Eresco,Bandung,1961 , h311. 
28

 Indonesia 2, Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2001  tentang 

keamanan keselamatan dalam penerbangan, Pasal 1 angka (1). 
29

 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,  Penerapam Teori Hukum Pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, RajaGratifindo, Jakarta, 2013, h 5. 
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a. Sumber-sumber  Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
30

 

1) Bahan hukum Primer merupakan bahan yang berupa peraturan 

Perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang 

digunakan adalah Undang-undang Dasar Tahun 1945 Setelah 

Amandemen, Undng-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang 

Cacat, Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan 

konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, Peraturan 

Pemerintah Tentang Keamanan Keselamatan dalam Penerbangan No. 

3 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 Tentang 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, 

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 48 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan Bandar Udara Umum Menteri 

Perhubungan,Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

serta Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan 

mengikat tetapi bersifat membahas/menjelaskan seperti buku-buku, 

artikel dan jurnal hukum. Makalah yang disajikan dalam pertemuan 

ilmiah, catatan kuliah. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan 

dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk 

atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah 

yang sering di pergunakan mengenai konsumen, transportasi udara, 

dan Standar Oprasional Prosedur  Maskapai Air Asia. 

 

I.6.2  Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumplan data ini penulis mengungkapkan hukum primer yaitu, 

data yang dikumpulkan dari data-data pertama yang selanjutnya dianalisa oleh 

                                                           
 

30
Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI-Press, 1986 , Jakarta, 

h 12. 
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penulis.selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder yang berupa buku, 

artikel, makalah dan lain sebagainya, dan untuk melengkapi bahan hukum 

sekunder maka dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa 

narasumber antara lain adalah departemen perhubungan, maskapai penerbangan 

dan penumpang atau konsumen pengguna jasa angkutan udara. 

 

I.6.3  Analisa Data 

Dalam penulisan data, penulis menggunakan metode deskriptif yang bersifat 

kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai 

analisa yang mendalami. 

 

I.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun 

secara sitematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang permasaahan, perumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM JASA TRANSPORTASI UDARA DAN 

PERLINDUNGAN  KONSUMEN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang, jasa 

transportasi udara, konsumen, dan konsumen Penyandang Cacat 

(Disabilitas). 

BAB III STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN JASA 

TRANSPORTASI UDARA  

Dalam bab ini penulis menguraikan aspek yuridis SOP serta pelayanan yang 

diberikan oleh Perusahaan Jasa transportasi udara Air Asia dalam SOP 

terhadap konsumen penyandang cacat (Disabilitas) dan contoh kasus yang 

di alami konsumen penyandang cacat. 
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BAB IV ANALISIS SOP PELAYANAN KONSUMEN PENYANDANG 

CACAT (DISABILITAS) DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA 

KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN KONSUMEN PADA MASKAPAI 

PENERBANGAN AIR ASIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Dalam bab ini berisikan uraian terhadap kesesuaian standar operasional 

prosedur pada maskapai Air Asia dalam melayani Konsumen Penyandang 

Cacat (Disabilitas) dengan UUPK dan membahas mengenai Upaya 

Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dapat di tempuh oleh Konsumen 

Penyandang Cacat (Disabilitas). 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan 

kesimpulan dan saran. 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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