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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri 

dari 17.449 pulau dari Sabang hingga Marauke, dengan luas total wilayah 

adalah 7.81 juta km2.1 Dengan melihat begitu luasnya wilayah Indonesia, 

lahirnya kebutuhan manusia untuk mempermudah mobilisasi dari satu tempat 

ke tempat lainnya. Untuk mendukung mobilisasi ini dibutuhkan suatu alat 

transportasi yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat untuk berpindah 

tempat dengan mudah, aman dan cepat. Kebutuhan manusia akan transportasi 

yang aman, cepat dan teratur demi dapat menunjang mobilitas kehidupannya 

baik lokal maupun internasional tidak dapat dipungkiri. Dalam hal ini yang 

dapat menjawab kebutuhan manusia dan menjadi salah satu jenis angkutan 

yang sangat penting adalah angkutan udara sebagai hasil kemajuan teknologi 

dan perkembangan kebutuhan manusia.  

Seiring berkembangnya zaman dan berjalannya waktu, kebutuhan 

rakyat Indonesia akan jasa angkutan udara semakin meningkat. Hal ini 

dipergunakan maskapai penerbangan untuk melebarkan sayapnya. Angkutan 

udara di Indonesia berkembang pesat dan terus bertambah pasca regulasi 

penerbangan yang dikeluarkan pada tahun 1999. Jumlah maskapai 

 
1 “Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang Terbesar di Dunia”, 
<https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-
KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA>, diakses 5 Juli 2019. 
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penerbangan berjadwal yang tadinya hanya 5 maskapai, meningkat sampai 

lebih dari 15 maskapai. Hal ini dapat dilihat dari data yang dihimpun oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dari tahun 2016 sampai akhir 2018. 

Pada tahun 2016 jumlah penumpang di bulan Januari tercatat sebanyak 6,7 

juta penumpang, sedangkan di bulan Juli mencapai 8,7 juta penumpang. 

Kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2017 pada bulan Januari 

mencapai 7,7 juta penumpang; dan pada bulan Juli mencapai 9,5 juta 

penumpang. Sedangkan, pada tahun 2018 di bulan Januari mengalami sedikit 

penurunan yakni 8,3 juta penumpang dan di bulan Juli kembali meningkat 

sampai 9,7 juta penumpang.2 

Dengan data-data yang ada, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan 

kegiatan penerbangan di Indonesia semakin meningkat pesat dan sangat 

strategis dalam mendukung setiap sektor mulai dari sektor ekonomi, 

mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata. Mengingat 

pentingnya peranan jasa angkutan udara, maka diperlukan kebijakan-

kebijakan yang mengatur dan melindungi baik dari segi maskapai 

penerbangan sebagai penyedia jasa angkutan udara maupun konsumen 

sebagai pengguna jasa angkutan udara. Hal ini diperlukan demi terciptanya 

keamanan dan keselamatan penerbangan, sehingga tidak menimbulkan risiko 

kerugian terhadap pihak lain.3 

 
2“Kemenhub: Produksi Penerbangan Nasional di 2017 Meningkat”, 
<http://infopublik.id/read/255286/kemenhub--produksi-penerbangan-nasional-di-2017-
meningkat.html>, diakses 5 Juli 2019.  
3 H.K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, 
(Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 104.  
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Risiko dan kegiatan usaha merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Risiko termasuk salah satu akibat dari melakukan 

kegiatan usaha. Sama halnya dalam kegiatan usaha penerbangan, tidak sedikit 

risiko berupa kecelakaan pesawat ini terjadi. Berdasarkan data yang disajikan 

oleh International Air Transportation Association (IATA) pada tahun 2018 

ada rata-rata satu kecelakaan untuk setiap 2,86 juta penerbangan.4 Risiko 

penerbangan tidak dikhususkan untuk penerbangan internasional saja, 

melainkan penerbangan domestik.  

Beberapa ahli di bidang penerbangan mencatat bahwa seiring 

berjalannya waktu dan adanya perkembangan teknologi peralatan 

penerbangan menjadi penyebab dari kecelakaan itu sendiri. Namun, bukan 

hanya kesalahan atau kelalaian dari sumber daya manusia nya saja yang dapat 

menyebabkan kecelakaan.5 Banyak faktor-faktor lain yang dapat 

menyebabkan kecelakaan pesawat udara6 seperti data statistik yang disajikan 

oleh flightdeckfriend.com, faktor utama kecelakaan pesawat 55 persen 

disebabkan oleh kesalahan pilot atau ko-pilot, 17 persen disebabkan oleh 

kerusakan mekanikal pesawat, 13 persen disebabkan oleh buruknya cuaca, 8 

 
4 “IATA Releases 2018 Airline Safety Performance”, 
<https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-02-21-01.aspx>, diakses 20 September 2019.  
5 Amad Sudiro, “Product Liability dalam Penyelenggaraan Penerbangan”, Jurnal Hukum dan 
Pembangunan Tahun ke-41 No. 1 (Januari-Maret, 2011), hal: 187.) 
6 Kecelakaan (accident) adalah suatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang terjadi selama 
berada di dalam pesawat udara dari bandar udara keberangkatan ke bandar udara tujuan, di mana 
terjadi kematian atau luka parah atau kerugian yang disebabkan oleh benturan dengan pesawat udara 
atau semburan mesin jet pesawat udara atau terjadi kerusakan struktural atau adanya peralatan yang 
perlu diganti atau pesawat udara hilang sama sekali. H.K. Martono, Kamus Hukum dan Regulasi 
Penerbangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 338-339.  
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persen disebabkan oleh sabotase, dan 7 persen lainnya disebabkan oleh 

faktor-faktor lain (ATC, Ground Handling, tidak diketahui). 7 

Kecelakaan pesawat bukan hanya disebabkan oleh sumber daya 

manusia saja, melainkan dapat disebabkan oleh kegagalan mekanis atau 

teknis dan lingkungan serta faktor eksternal lainnya pada saat kecelakaan 

penerbangan terjadi. Faktor kecelakaan yang sering terjadi selain dari faktor 

manusia adalah kesalahan teknis dalam pengoperasian pesawat udara 

(technical fault) seperti sistem navigasi rusak dan adanya kesalahan dalam 

pengelolaan manajemen (management fault) seperti pemeliharaan pesawat 

yang tidak sepenuhnya mengikuti dan menaati standar pengaturan perawatan 

yang telah ditetapkan, serta tidak memperhatikan standar ketentuan 

persyaratan kelaikudaraan dalam penyelenggaraan penerbangan.8 Hal ini 

kerap sekali terjadi baik di penerbangan internasional maupun penerbangan 

domestik.  

Pemerintah Indonesia dalam menanggapi dan menanggulangi masalah 

kecelakaan pesawat ini pun mengeluarkan kebijakan dan pengaturan-

pengaturan untuk penerbangan di Indonesia. Selain kebijakan dan pengaturan 

yang ada, pemerintahan pun menyediakan Komite Nasional Keselamatan 

Transportasi (KNKT). KNKT merupakan lembaga independen yang dibentuk 

oleh pemerintah untuk melakukan proses investigasi apabila terjadi 

 
7 “Statistik Penyebab Kecelakaan Pesawat”, 
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181030145234-199-342627/statistik-penyebab-
kecelakaan-pesawat>, diakses 20 September 2019.  
8 H.K. Martono, Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 
hal. 338-339.  
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kecelakaan dalam penyelenggaraan untuk mencegah terjadinya kembali 

kecelakaan dengan penyebab yang sama. KNKT nantinya akan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan 

pada pesawat tersebut.  

Mengingat kecelakaan pesawat bukan hanya dipengaruhi oleh 

kesalahan sumber daya manusia, dalam hal ini kecelakaan yang menjadi 

perhatian adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kecacatan produk. 

Polemik ini kembali hangat karena kecelakaan dari Lion Air JT 610 dan 

Ethiopian Airlines Flight 302 yang melibatkan produk yang sama, yakni 

Boeing 737 MAX 8. Boeing 737 MAX 8 merupakan pesawat yang di desain 

dan di rakit pada 30 Agustus 2011 oleh perusahaan Boeing Commercial 

Airplanes di Amerika Serikat. Kemudian, Boeing baru melakukan uji coba 

pada seri 737 MAX 8 ini pada 29 Januari 2016. 3 bulan kemudian, sertifikasi 

dari regulator Amerika Serikat terhadap Boeing 737 MAX 8 ini baru 

dikeluarkan pada 3 Maret 2017. Pesawat pertama dari seri MAX ini 

dijadwalkan akan diserahkan pada tahun 2017.  

Setelah Boeing mengumumkan akan mengeluarkan seri MAX ini, 

ternyata menuai reaksi yang cukup positif, sehingga pemesanan di tahun 2011 

sampai 2012 mencapai 649 unit.9 Hal inipun terus dibuktikan seiring 

berjalannya waktu, dengan fitur-fitur dan kelebihan-kelebihan yang 

dipaparkan oleh Boeing berhasil untuk memikat para pelanggan. Pesawat 

 
9 “Boeing 737 MAX Firm Order”, 
<http://active.Boeing.com/commercial/orders/displaystandardreport.cfm?cboCurrentModel=737&
optReportType=AllModels&cboAllModel=737&ViewReportF=View+Report>, diakses 21 
September 2019.  
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Boeing dengan seri 737 MAX 8 ini berhasil menjadi produk terlaris dalam 

sejarah perusahaan Boeing. Boeing berhasil mencapai pesanan sebanyak 

5.011 unit pesawat (per Januari 2019) dari seluruh dunia dalam kurun waktu 

kurang dari 2 tahun.10 

Namun, kembali lagi bahwa suatu produk tidak akan lepas dari 

kecacatan. Begitu pula dengan pesawat Boeing 737 MAX 8 yang sudah 

dipersiapkan dan dirancang sebegitu rupa. Setidaknya terdapat 2 kecelakaan 

pesawat yang telah melibatkan pesawat Boeing 737 MAX 8. Penerbangan 

Lion Air JT-610 merupakan sebuah penerbangan penumpang domestik dari 

Jakarta menuju Pangkal Pinang dengan pesawat Boeing 737 MAX 8 yang 

mengalami kecelakaan setelah 13 (tiga belas) menit mengudara pada bulan 

Oktober 2018.11 Kecelakaan ini menelan 189 korban jiwa, termasuk 8 awak 

pesawat.12  

Dalam jangka waktu kurang lebih 5 (lima) bulan, pesawat dengan jenis 

yang sama oleh Ethiopian Airlines Flight 302 juga mengalami kecelakaan. 

Ethiopian Airlines Flight 302 merupakan penerbangan penumpang 

internasional terjadwal dari Bole Addis Ababa, Ethiopia ke Kenyatta di 

Nairobi, Kenya pada bulan Maret 2019.13 Kecelakaan ini melibatkan pesawat 

 
10 “Berharga Rp 1,67 T, Ini Sejarah Boeing 737 MAX 
8”,<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190311125252-4-59853/berharga-rp-167-t-ini-
sejarah-Boeing-737-MAX-8>, diakses 21 September 2019.  
11 “Lion Air Crash: Officials say 189 Onboard Lost Flight JT 610 – as it Happened”, 
<https://www.theguardian.com/world/live/2018/oct/29/lion-air-crash-rescue-teams-search-
waters-off-jakarta-for-flight-jt610>, diakses 10 September 2019.  
12 James Massola, “Lion Air Flight Crashes in Indonesia”, 
<https://www.smh.com.au/world/asia/lion-air-flight-crashes-in-indonesia-20181029-
p50cmu.html>, diakses 10 September 2019.  
13 “Ethiopian Airlines: ‘No Survivors’ on Crashed Boeing 737”, 
<https://www.bbc.com/news/world-africa-47513508>, diakses 10 September 2019.  
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Boeing 737 MAX 8 setelah 6 menit lepas landas dan menewaskan 149 

penumpang dan 8 awak pesawat.14 

Setelah dilakukan investigasi, dapat disimpulkan bahwa masalah yang 

dialami dan yang muncul dari Ethiopian Airlines ini tidak jauh berbeda 

dengan yang dialami oleh Lion Air. Kesulitan pilot dalam mengangkat hidung 

pesawat serta terlalu menukiknya hidung pesawat menjadi alasannya. Dengan 

fakta-fakta ini, Federal Aviation Administration (“FAA”) akhirnya 

mengeluarkan larangan terbang pesawat-pesawat yang dikeluarkan Boeing 

dengan seri 737 MAX 8.  

FAA merupakan lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika 

Serikat yang merupakan bagian dari Kementerian Transportasi Amerika 

Serikat. FAA bertanggungjawab sebagai pengatur dan pengawas 

penerbangan sipil di Amerika Serikat. Lembaga ini memiliki fungsi yang 

mirip dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Indonesia.15 dengan 

tim yang menyelidiki bencana di lokasi kecelakaan Ethiopian Airlines 

menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan memperlihatkan pola penerbangan 

Ethiopian Airlines sangat dekat dan berperilaku sangat mirip dengan 

penerbangan Lion Air.  

 
14 “Ethiopian Airlines Flight ET302 Crashes en Route to Kenya”, 
<https://www.thenational.ae/world/africa/ethiopian-airlines-flight-et302-crashes-en-route-to-
kenya-1.835173>, diakses 10 September 2019.  
15 “F.A.A. Chief to Lead Industry Group”, 
<http://www.nytimes.com/2007/08/22/washington/22brfs-
FAACHIEFTOLE_BRF.html?ex=1189915200&en=6573fa34d3f186ea&ei=5070>,diakses 10 
September 2019.  
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Asosiasi Pilot di Amerika Serikat menyatakan bahwa terdapat fitur 

otomatisasi di pesawat Boeing 737 MAX 8 ini yang berkontribusi dalam 

kecelakaan pesawat baik pada Lion Air JT-610 dan Ethiopian Air Flight 

302.16 Fitur otomatisasi yang dimaksud disini adalah Maneuvering 

Characteristics Augmentation System (“MCAS”), dimana fitur ini akan 

bekerja secara otomatis apabila hidung pesawat mengarah terlalu tinggi. 

Tujuan dari MCAS ini adalah untuk memproteksi pesawat dari maneuver 

yang berbahaya, seperti menekan hidung pesawat apabila sudah mengarah 

terlalu tinggi.   

Setelah pemeriksaan ini, Boeing menyatakan ada beberapa fitur baru 

dalam Boeing 737 MAX 8 ini yang tidak ada di buku petunjuk dan ternyata 

fitur otomatis ini mengalami kegagalan dalam menyajikan data yang 

dibutukan. Selain itu, fitur MCAS inipun belum banyak diketahui pilot-pilot 

pesawat Boeing 737 MAX 8. Boeing baru menjelaskan fitur ini lewat buletin 

keselamatan setelah peristiwa kecelakaan Lion Air JT-610 dan Ethiopian 

Airlines Flight 302. Fitur MCAS ini memang di desain khusus untuk pesawat 

Boeing 737 MAX 8. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada desain dari 

pesawat itu sendiri. Perbedaan desain ini disebabkan karena adanya 

perbedaan penempatan mesin dan thrust yang lebih besar, sehingga membuat 

hidung pesawat cenderung mendongak saat terbang. Maka dari itu, Boeing 

melakukan instalasi fitur MCAS, untuk mengkompensasi gerakan pitch atau 

 
16 “Mengenal MCAS, Fitur Otomatis di 737 MAX yang Baru Diungkap Boeing setelah Kecelakaan 
Lion Air JT 610”, <https://aviatren.com/2018/11/16/mengenal-mcas-fitur-otomatis-di-737-MAX-
yang-baru-diungkap-Boeing-setelah-kecelakaan-lion-air-jt610/>, diakses 21 September 2019.  
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dongakan hidung pesawat, agar membantu pilot untuk menurunkan hidung 

pesawat, apabila angle of attack terlalu besar saat terbang manual. Perbedaan 

letak dari mesin dan thrust inilah yang menjadi perbedaan dan hal baru dari 

Boeing 737 MAX 8 dengan karakteristik Boeing 737 yang sebelumnya (seperti 

Boeing classic: seri 300, 400, 500 dan Next Generation).  

Apabila ditelaah lebih dalam lagi, pesawat Boeing 737 MAX 8 ini sudah 

dioperasikan dibeberapa negara pada tahun 2017 tanpa ada masalah apapun. 

Bahkan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh KNKT, pesawat yang 

digunakan untuk penerbangan Lion Air JT-610 sebelumnya digunakan untuk 

penerbangan Denpasar-Jakarta. Ternyata permasalahan yang dihadapi oleh 

penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang pun terjadi pada penerbangan 

Denpasar-Jakarta. Namun, berdasarkan kesaksian dari pilot yang 

mengoperasikan penerbangan Denpasar-Jakarta, stall atau naiknya hidung 

pesawat derajatnya tidak sebesar sebagaimana yang terjadi pada penerbangan 

Jakarta-Pangkal Pinang sebagaimana yang tertulis dalam laporan KNKT.  

Bukan hanya pilot Lion Air JT-610 saja yang mengatakan bahwa 

pesawat tiba-tiba menukik ke bawah. Hal inipun disampaikan oleh pilot dan 

kopilot Ethiopian Airlines Flight 302 melalui rekaman black box. Pilot dan 

Kopilot berusaha untuk mengendalikan pesawat yang berulang kali menukik 

setelah lepas landas dari Addis Ababa. Dalam laporan yang disampaikan 

tersebut dinyatakan bahwa hidung pesawat menukik empat kali tanpa input 
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dari pilot. Akhirnya pilot memutuskan untuk mematikan auto pilot dan 

mencoba untuk menaikkan pesawat dengan cara manual.17 

Sistem anti-stall atau MCAS pada pesawat ini masih terus menekan 

hidung pesawat dan terus menukik ke bawah secara otomatis, karena adanya 

kekeliruan pada data yang disajikan oleh sensor Angle of Attack. Pilot sempat 

meminta izin untuk terbang kembali ke Addis Ababa. Namun, hal tersebut 

terlambat karena pesawat telah menukik dengan sudut 40 derajat dan 

menghantam sebuah lapangan di luar Addis Ababa dalam kecepatan 500 knot 

(920 km/jam).18 

Dengan begitu, produk Boeing yang mengalami kecelakaan ini dapat 

dikatakan bahwa produk Boeing dengan seri MAX memiliki kecacatan mesin 

atau kecacatan produk. Perihal kecacatan pesawat ini pun telah diakui oleh 

Boeing. Boeing mengakui bahwa setidaknya terdapat 20 pesawat dengan jenis 

MAX ini memiliki bagian yang salah. Dengan begitu yang menjadi pertanyaan 

adalah siapa seharusnya bertanggung jawab atas kecelakaan ini dan 

bagaimana bentuk dari pertanggungjawabannya.  

Pada praktiknya, pertanggungjawaban atas kecelakaan pesawat yang 

disebabkan oleh kerusakaan produk seringkali masih menimbulkan banyak 

pertanyaan. Apakah perusahaan pembuat pesawat udara sebagai produsen 

tetap bertanggung jawab walaupun pesawat tersebut sudah dijual kepada 

 
17 Duncan Miriri, Maggie Fick, Aaron Maasho, “Ethiopian Airlines Flight Crashes, Killing 157”, 
<https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-airplane/ethiopian-airlines-flight-crashes-killing-
157-idUSKBN1QR07V>, diakses  27 September 2019.  
18 Novi Christiastuti, “Keluarga Korban Asal AS Gugat Boeing dan Ethiopian Airlines”, 
<https://news.detik.com/internasional/d-4498171/keluarga-korban-asal-as-gugat-Boeing-dan-
ethiopian-airlines>, diakses 27 September 2019.  
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maskapai penerbangan? Apakah perusahaan pembuat pesawat udara hanya 

bertanggung jawab apabila pesawat tersebut disewakan kepada maskapai 

penerbangan? Ataukah asosiasi yang mengeluarkan izin kelaikan udara yang 

dapat diminta pertanggungjawabannya? 

Pertanyaan ini muncul sebagai akibat dari tuntutan yang diajukan 

keluarga korban kepada Lion Air untuk meminta ganti rugi. Selain ditujukan 

kepada Lion Air, tuntutan juga ditujukan langsung kepada Boeing yang 

diajukan oleh salah satu ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT-610 ke 

Pengadilan Illinois dengan nomor gugatan 2018-L-012384.19 Gugatan ini 

diajukan untuk menuntut ganti kerugian serta pertanggungjawaban dari pihak 

Boeing yang merupakan perusahaan pembuat pesawat Boeing 737 MAX 8 

yang dioperasikan pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Menurut keluarga 

korban, yang harusnya bertanggung jawab disini bukan hanya perusahaan 

pengangkut saja. Walaupun dalam hal ini yang membuat perjanjian adalah 

penumpang dengan perusahaan pengangkut, tetapi menurut informasi yang 

diketahui oleh keluarga korban kecelakaan ini bukan merupakan kesalahan 

dari perusahaan pengangkut saja, melainkan adanya kecacatan atau kelainan 

pada perangkat dari pesawat itu sendiri. Selain itu, keluarga korban juga 

berencana untuk menggugat FAA. Keluarga korban merasa FAA lalai dalam 

menjalankan tugasnya sebagai regulator penerbangan sipil di Amerika 

Serikat. Apabila memang produk-produk Boeing dengan seri MAX ini belum 

 
19 Hamalatul Qur,ani, “Korban Lion Air JT 610 jadi Rebutan Lawyer Asing”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0a48f4aac4d/korban-lion-air-jt-610-jadi-rebutan-
lawyer-asing/>, diakses 10 September 2019.  
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layak untuk terbang atau masih ada kekurangan maupun kecacatan mengapa 

FAA memberi persetujuan dan sudah mengeluarkan sertifikat terbang untuk 

produk pesawat MAX tersebut tanpa memberikan informasi detil mengenai 

kondisi mesin pesawat. 20 

Gugatan ini dilayangkan oleh keluarga korban dengan alasan kecilnya 

uang santunan yang diterima oleh keluarga korban. Hal ini dirasakan korban 

karena tidak sedikit dari korban kecelakaan Lion JT-610 ini merupakan tulang 

punggung keluarga. Keluarga korban pun berkaca dengan hukum di Amerika 

Serikat yang menyatakan bahwa setiap korban akan mendapatkan besaran 

uang ganti rugi sesuai dengan kebutuhan keluarga. Hal ini pun di dukung oleh 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Konvensi Montreal 1999 tentang 

Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional .  

Selain korban dari Lion Air JT-610, Boeing pun di gugat oleh korban 

Ethiopian Airlines Flight 302 atas nama Jackson Musoni dari Rwanda. 

Keluarga korban memasukkan gugatan ke pengadilan federal di Chicago, 

Amerika Serikat. Sama halnya dengan keluarga korban Lion Air JT-610, 

keluarga korban merasa hal ini bukan hanya merupakan kesalahan dari 

perusahaan pengangkut, melainkan kesalahan dari perusahaan pembuat 

pesawat tersebut. Salah satu poin yang menjadi alasan gugatan ini adalah 

keluarga korban mempertanyakan kredibilitas dari perusahaan Boeing itu 

 
20 Akhdi Martin Pratama, “Gugat Boeing dan FAA, Upaya Keluarga Korban Lion Air JT-610 Cari 
Keadilan”, <https://money.kompas.com/read/2019/03/18/073900726/gugat-Boeing-dan-faa-upaya-
keluarga-korban-lion-air-jt-610-cari-keadilan?page=all>,  diakses 27 September 2019.  
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sendiri, bagaimana Boeing dapat menerbangkan pesawat yang rancangannya 

dianggap belum sempurna. 21 

Untuk menjawab segala keresahan dan kekhawatiran mengenai risiko 

dalam kegiatan usaha penerbangan ini, pemerintah mengeluarkan beberapa 

kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai penerbangan, seperti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU No.1/2009 

tentang Penerbangan”), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (“PP No.1/2001 tentang 

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan”), Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut 

Angkutan Udara (“Permenhub No. 92/2011 tentang Tanggung Jawab 

Pengangkut Angkutan Udara”), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara 

(“Permenhub No. 77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan 

Udara”). Selain mengeluarkan peraturan-peraturan ini, Indonesia juga telah 

meratifikasi Konvensi Montreal 1999 tentang Unifikasi Aturan-Aturan 

Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional melalui Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan Convention for the Unification of 

 
21 Suci Sekarwati, “Keluarga Korban Ethiopian Airlines Menggugat Boeing”,  
<https://dunia.tempo.co/read/1190394/keluarga-korban-ethiopian-airlines-menggugat-Boeing>, 
diakses 27 Setember 2019.  
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Certain Rules for International Carriage by Air (Konvensi Unifikasi Aturan-

Aturan Tertentu Angkutan Internasional).22  

Konvensi Montreal 1999 tentang Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu 

tentang Angkutan Udara Internasional (“Konvensi Montreal”) lahir sebagai 

hasil dari perundingan perwakilan negara-negara anggota Organisasi 

Penerbangan Sipil Internasional (“ICAO”). Konvensi Montreal ini 

merupakan salah satu hukum internasional yang dapat dijadikan sebagai 

acuan atau dasar dari hukum penerbangan internasional. Di dalamnya diatur 

rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut 

terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang 

ditimbulkan oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang, bagasi dan 

kargo dalam penerbangan internasional dengan pesawat udara. Konvensi ini 

dapat dikatakan sebagai modernisasi dari berbagai aturan dan perjanjian 

sebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Warsawa ke 

dalam satu dokumen yang lebih sederhana. Konvensi ini lahir karena 

mengingat pentingnya suatu perlindungan terhadap kepentingan para 

penumpang sebagai konsumen dalam bidang pengangkutan udara 

internasional dan kebutuhan akan adanya kompensasi yang seimbang 

berdasarkan prinsip restitusi (the principle of restitution) dan kebutuhan 

lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari Convention on 

International Civil Aviation (Konvensi Chicago 1944). 

 
22 “Konvensi Montreal 1999 tentang Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu tentang Angkutan Udara 
Internasional  yang Sudah Diratifikasi Indonesia”,  <https://inaca.or.id/konvensi-montreal-1999-
yang-sudah-diratifikasi-indonesia/>, diakses 10 September 2019.  
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Walaupun maskapai penerbangan merupakan perusahaan yang 

seharusnya bertanggung jawab dalam apapun yang terjadi pada saat 

penumpang telah melakukan check-in sampai dengan tiba ditujuan, namun 

faktor kecelakaan bukan hanya terbatas pada kesalahan dari perusahaan 

pengangkut saja. Faktor-faktor lainnya juga masih dapat mempengaruhi 

kecelakaan yang terjadi pada suatu pesawat. Oleh karena itu, banyak 

pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari kecelakaan ini.  

Walaupun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk 

pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan pesawat, namun sebuah produk 

pabrik tidak akan terlepas dari kecacatan. Dalam setiap kegiatan 

penyelenggaraan penerbangan akan memiliki risiko munculnya kerugian 

akibat kecelakaan pesawat udara akibat cacat produk, yang kemudian akan 

berdampak padak konsekuensi hukum. Risiko ini berhubungan dengan 

penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang sebagai bentuk tanggung 

jawab hukum (legal liability) perusahaan pembuat pesawat udara sebagai 

produsen. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan diatas, 

maka penulis memberi judul penelitian ini yakni 

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KECELAKAAN 

PESAWAT PENUMPANG YANG DISEBABKAN OLEH 

KECACATAN PRODUK (BOEING 737 MAX 8)”.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka timbul beberapa 

poin yang menjadi identifikasi masalah, yakni: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan pesawat 

penumpang yang disebabkan oleh kecacatan produk berdasarkan 

hukum nasional?  

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan pesawat 

penumpang yang disebabkan oleh kecacatan produk berdasarkan  

hukum internasional dan hukum penerbangan Amerika Serikat? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah yang ada, maka penulis menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaturan pertanggungjawaban dalam kecelakaan 

pesawat penumpang yang disebabkan oleh kecacatan produk 

berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.  

2. Mengetahui pengaturan pertanggungjawaban dalam kecelakaan 

pesawat penumpang yang disebabkan oleh kecacatan produk 

berdasarkan hukum internasional dan hukum penerbangan Amerika 

Serikat. . 
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1.4. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis atau ilmiah dari penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan 

memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu 

hukum, khususnya dalam hal pertanggungjawaban kecelakaan pesawat udara 

yang disebabkan oleh kecacatan produk.  

 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian skripsi ini adalah agar dapat memberikan 

pemahaman akan konsep pertanggungjawaban hukum yang akan diberikan oleh 

pihak yang seharusnya, apabila terjadi kecelakaan pesawat akibat kecacatan 

pada produk. Dalam hal ini peneliti pun akan melihat dari sisi hukum udara 

internasional dan juga hukum Amerika yang mengatur mengenai kegiatan usaha 

penerbangan. Diharapkan, dengan penelitian ini dapat memberikan ide atau 

gagasan terhadap pemahaman masyarakat terhadap haknya dalam menuntut 

pertanggungjawaban atas kecelakaan yang disebabkan oleh kecacatan produk.  
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1.5. Sistematika Penelitian  

BAB I Tentang Pendahuluan  

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, 

masalah-masalah yang diidentifikasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan.  

BAB II Tentang Tinjauan Pustaka  

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan kerangka 

konseptual dari berbagai variable yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

Kerangka teoritis dalam penelitian ini secara garis besar akan mengulas 

mengenai teori tanggung jawab hukum, perbuatan melawan hukum, dan 

hukum udara baik nasional maupun internasional.  

BAB III Tentang Metode Penelitian  

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi, pendekatan permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

metode pengumpulan data yang akan digunakan, serta metode analisis data.  

Selain itu, dalam bab ini akan disebutkan mengenai skripsi atau karya 

tulis ilmiah lainnya yang pernah mengulas topik yang sama atau memiliki 

kemiripan dengan penelitian.  

BAB IV  Tentang Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini menjelaskan mengenai pengaturan pertanggungjawaban para 

pihak mulai dari produsen pesawat sampai pengangkut udara niaga 

(maskapai penerbangan). Selain itu, membahas pula hal-hal yang berkaitan 

dengan pertanggungjawaban hukum dan ganti rugi sebagai hak dari 

penumpang yang dalam hal ini sebagai konsumen dari maskapai 

penerbangan.  
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Pertanggungjawaban ini akan dilihat dari hukum nasional sebagaimana 

yang berlaku di Indonesia dan juga hukum internasional yang dalam hal ini 

mengacu pada Konvensi Montreal tahun 1999 dan hukum penerbangan 

Amerika Serikat. 

BAB V Tentang Kesimpulan dan Saran  

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan serta memberikan saran atau rekomendasi hukum dari 

rumusan.   


