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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Angkutan udara baik internasional maupun domestik mempunyai 

peranan dan fungsi yang makin lama makin penting dalam kehidupan umat 

manusia. Khusus bagi Indonesia sebagai negara kepulauan angkutan udara 

mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan 

Wawasan Nusantara. Angkutan udara merupakan satu-satunya alternatif 

sebagai sarana yang cepat, efisien dan ekonomis bagi pengangkutan antar 

pulau dan antar daerah terpencil di pulau-pulau besar di luar Jawa. 

Sesuai dengan kemajuan teknologi, ada beberapa orang yang 

mendefinisikan mengenai hukum udara, bahwa hukum udara adalah 

serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi 

udara, pengangkutan udara komersial dan semua hubungan hukum publik 

ataupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional.1 

Menurut Lemoine, hukum udara adalah cabang hukum yang menentukan dan 

mempelajari hukum dan peraturan hukum mengenai lalu lintas udara dan 

penggunaan pesawat udara dan juga hubungan-hubungan yang timbul dari 

hal-hal tersebut.2  

Kemajuan di bidang hukum udara erat kaitannya dengan kepadatan 

arus lalu lintas udara yang semakin dirasakan dengan kebutuhan masyarakat 
                                                 
1 I. H. Ph. Diederiks-Verschoor, “Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa”, Sinar Grafika, 

Jakarta, (1991), hal.7 
2 Ibid. hal.19 
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pada umumnya sebagai konsumen pemakai jasa/penumpang. Seringkali terjadi 

kecelakaan dalam penerbangan, pelanggaran suatu wilayah udara yang 

dilalukan oleh pesawat udara di negara lain yang mengakibatkan bahwa 

penumpang tidak selamat. Unsur keselamatan di dalam penerbangan 

menempati urutan utama karena langsung mengenai kepentingan penumpang 

yaitu yang menyangkut jiwanya, sebagai contoh: peristiwa yang dianggap 

paling besar dalam dunia penerbangan beberapa tahun yang lalu adalah 

peristiwa penembakan pesawat udara boeing 747 Korean Airlines dengan 

nomor pesawat penerbangan KAL 007, yang dilaksanakan oleh negara Uni 

Sovyet, karena pelanggaran pesawat tersebut yang telah melampaui batas 

wilayah dari negara yang menembaknya, sehingga pihak Korea Selatan 

menggugat pemerintah Rusia. “Salah satu alasan untuk gugatan adalah bahwa 

negara Uni Sovyet tidak memberikan Air Traffic Control (ATC) atau 

pengawas lalu lintas udara kepada pesawat KAL tersebut dan seharusnya 

memberitahukan kepada awak pesawatnya bahwa ia menyimpang dari jalur 

penerbangan yang seharusnya ditempuh”.3  

Pada bulan Juni 1994, sebuah pesawat A320 milik Dragonair di 

Hongkong menunjukkan kecelakaan yang benar-benar  merupakan 

permasalahan komputer. Ketika mendekati bandara, wingflap harus mengubah 

posisinya, dari posisi sebelumnya. Pada saat yang sama, pesawat itu sedang 

terbang dan dilanda angin yang mencegah terjadinya perubahan posisi ini. 

Kemudian wingflap (penutup sayap) berada pada suatu posisi, dimana logika 

                                                 
3 E. Suherman, “Wilayah Udara Dan Wilayah Dirgantara”, penerbit Alumni, (1984), hal.130 
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pengendali menganggap wingflap (penutup sayap) berada pada posisi 

sebaliknya. Pesawat mengalami kesulitan selama pendaratan. Berbeda dengan 

kasus Warsawa, masalah ini dimungkinkan timbul hanya pada kondisi ketika 

komputer mengendalikan pesawat. Malahan pada kasus lainnya tanpa kondisi 

tak berfungsinya sistem pada saat yang kritis, masalah komputer telah 

menyebabkan bencana kecelakaan. Kejadian ini menimpa pesawat Boeing 

B757 American Airlines yang terbang mendekati Cali, Columbia pada bulan 

Desember 1995. Pilot telah mengatur ketinggian menuju posisi lebih rendah, 

dan pada saat yang sama juga berusaha membenarkan rute dengan bantuan 

perangkat komputer manajemen penerbangan (Flight Management Computer 

– FMC). Para awak pesawat mendapat gambaran yang salah mengenai posisi 

pesawat pada saat itu dan ditambah komunikasi dengan pengendali lalu lintas 

udara yang membingungkan. Para awak pesawat kurang berkonsentrasi pada 

penerbangan dan lebih berkonsentrasi pada komputer sebab permasalahan 

disebabkan pada database navigasi. Digabung dengan fakta bahwa dua 

perangkat beacon (mercu suara)  pada saat yang bersamaan menggunakan 

identitas dan frekuensi yang sama. Akhirnya pesawat ini terbang menabrak 

gunung dan 160 nyawa menjadi korban sia-sia.4  

Peristiwa-peristiwa kecelakaan pesawat tersebut merupakan 

peringatan bagi petugas pengawas lalu lintas udara atau ATC dan para pilot 

perusahaan penerbangan nasional maupun internasional agar lebih berhati-hati 

terhadap semua kemungkinan/halangan yang membahayakan keselamatan 

                                                 
4 Anonim, Komputer dan Kecelakaan Penerbangan, www.elektroindonesia.com/elektro/komp 

15.html Nopember 1998  
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penerbangan mulai dari persiapan penerbangan, lepas landas, sampai pada 

setelah melaksanakan penerbangan hingga mendarat, kewaspadaan tersebut 

harus diperhatikan demi keselamatan penerbangan. 

Dalam hal ini tidak dapat dihindarkan lagi, bahwasanya yang 

membahayakan jalur penerbangan harus dicegah sedini mungkin. Salah satu 

upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi terjadinya kecelakaan pesawat 

udara adalah dengan mengadakan suatu sistem pengawasan atau pengendalian 

lalu lintas udara atau ATC. ATC dibentuk untuk mengatasi lajunya lalu lintas 

udara, namun masih terjadi kecelakaan-kecelakaan penerbangan baik pada 

penerbangan domestik maupun pada penerbangan internasional. 

Tidak semua kecelakaan yang terjadi disebabkan karena kesalahan 

dari pihak  pengatur lalu lintas udara saja, tetapi ada pihak lain yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan pesawat udara, misalnya: penumpang, pilot, 

perusahaan penerbangan, petugas navigasi dan lain-lainnya yang dengan 

sendirinya harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk keselamatan 

penerbangan tersebut. 

Air Traffic Control (ATC) dengan perannya sebagai pengatur lalu 

lintas udara secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap semua 

kecelakaan lalu lintas udara sejauh hal tersebut tidak menyimpang dari tugas 

ATC. 

Tanggungjawab Air Traffic Control (ATC) sebagai pengawas lalu 

lintas udara terhadap kecelakaan pesawat yang dikarenakan kesalahannya 

dapat dipertanggungjawabkan secara perdata maupun pidana. 
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Pertanggungjawaban secara perdata dapat berupa ganti rugi berdasarkan pada 

Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan pertanggungjawaban secara pidana telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan 

dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Dalam Peraturan 

Pemerintah ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Penerbangan 

memberikan sanksi berupa sanksi administrasi kepada personil/petugas ATC 

yang apabila dalam menjalankan tugasnya telah melakukan kelalaian sehingga 

menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat. Sanksi administrasi dapat 

berupa pemberian peringatan, pemberhentian sementara dari tugasnya, atau 

pencabutan sertifikat kecakapan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang peran dan tanggungjawab  

Air Traffic Control (ATC) dan hanya membatasi ruang lingkup tanggung 

jawab pidana, dengan mengambil judul: “TANGGUNGJAWAB PIDANA 

AIR TRAFFIC CONTROL (ATC) SEBAGAI PELAKSANA LALU LINTAS 

UDARA TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah dan pembatasan 

masalah yang telah disebutkan di atas untuk memberikan arah bagi penulis 

dalam melakukan penyusunan skripsi ini dan mengumpulkan data yang 

diperlukan, sekiranya perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas. 

Adapun perumusan masalah tersebut sebagai berikut: 
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1. Apakah peran Air Traffic Control (ATC) sebagai lalu lintas udara 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan? 

2. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab pidana Air Traffic Control (ATC) 

apabila karena kesalahannya menyebabkan kecelakaan pesawat 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan?  

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Suatu aktivitas harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal itu sangat 

diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai maksud 

dilaksanakannya aktivitas tersebut. Berkaitan dengan penulisan ini juga 

mempunyai tujuan tertentu yang antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif 

a) Untuk mengetahui sejauh mana peran Air Traffic Control (ATC) dalam 

melakukan tugasnya sebagai pelaksana dan juga mengatur lalu lintas 

udara di bandara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 

tentang Penerbangan. 

b) Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pidana yang dapat 

dijatuhkan kepada petugas Air Traffic Control (ATC) apabila karena 

kesalahannya menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan. 

2. Tujuan Subjektif 

a) Untuk mencari data yang menunjang dalam penyusunan skripsi yang 

merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mencapai 

derajat kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b) Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum, 

khususnya hukum pidana. 

 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah literature yang membahas tentang lalu lintas udara, 

khususnya peran dan tanggungjawab Air Traffic Control (ATC) yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan. 

a) Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

b) Sarana untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya hukum 

pidana. 
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2. Manfaat Praktis 

Merupakan informasi awal yang dapat dikembangkan untuk 

penelitian berikutnya, dan diharapkan dapat memberikan pandangan 

serta sumbangsih secara umum bagi masyarakat, dan khususnya bagi 

para petugas Air Traffic Control (ATC). 

a) Dapat digunakan sebagai masukan bagi para petugas Air Traffic 

Control (ATC) untuk melaksanakan tugasnya dalam hal 

sumbangan pemikiran terhadap peran dan tanggungjawab pidana. 

b) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

peran dan tanggungjawab pidana Air Traffic Control (ATC) 

sebagai pelaksana lalu lintas udara. 

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini maka penulis 

perlu menyampaikan juga kerangka pemikiran dalam skripsi ini. Perlu 

diketahui bahwa pada saat sekarang ini transportasi mempunyai peran yang 

sangat penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan 

nusantara, memperkukuh ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar 

bangsa.  

 Penerbangan sipil dan angkutan udara di Indonesia dari tahun ke 

tahun terus berkembang dan tidak dapat disangkal lagi bahwa peranannya 
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dalam kehidupan negara kita amat penting, baik dari segi ekonomis, politis, 

sosial maupun militer.5 

Perkembangan tersebut dengan sendirinya perlu didukung oleh sarana-

sarana, baik sarana tehnis operasionil, maupun pengaturan yang tepat dan 

mutahir. Salah satunya lembaga yang dalam praktek terasa kebutuhan yang 

mendesak akan pengaturannya adalah lembaga jaminan untuk pesawat udara, 

karena ternyata dalam praktek lembaga ini telah berkembang tanpa pengaturan 

yang tegas dan tepat.6 

Penerbangan sebagai salah satu alat transportasi tidak dapat dipisahkan 

dari alat-alat transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional, 

yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai 

karakteristik mampu mencapai tujuan dalam waktu cepat, berteknologi tinggi 

dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi.  

Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri 

perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat modal 

sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu mengenai penerbangan perlu 

diatur secara khusus, karena berkaitan langsung dengan keselamatan 

seseorang atau penumpang yang mana pemakai jasa atau penumpang 

menginginkan keamanan dan keselamatan dalam bertransportasi.  

Keamanan penerbangan merupakan wujud dari penyelenggaraan 

penerbangan yang bebas dari gangguan dan tindakan yang melawan hukum. 
                                                 
5 Anonim, 1981, Naskah Ilmiah Persiapan Rancangan Undang-Undang Tentang Hipotik Pesawat 

Udara, Jakarta, hal 1. 
6 Ibid. hal 1. 
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Sementara itu keselamatan merupakan wujud dari penyelenggaraan 

penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur  operasi dan persyaratan 

kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta 

penunjangnya. Keduannya sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman 

terhadap pengguna jasa penerbangan.  

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya.7 Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian  

Dilihat dari jenis penelitian hukum, maka penelitian ini  merupakan 

penelitian hukum normatif8 atau doktrinal. Hal ini peneliti tidak perlu 

mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup mengumpulkan data 

sekunder dan menganalisisnya dalam suatu rangkaian hasil penelitian. 

Penelitian normatif atau doktrinal merupakan salah satu jenis penelitian 

kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian hukum ini adalah normatif, maka lokasi penelitian atau 

sumber pencarian data berasal dari berbagai 

                                                 
7 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, “Metode Penelitian Hukum”, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, (2004), hal.3 
8 Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1985. Penelitian Hukum 
Normatif. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 15 
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instansi/lembaga/organisasi/pusat-pusat informasi dan dokumentasi lain 

yang memiliki kapasitas untuk menyediakan bahan-bahan tersebut yaitu : 

a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

b. Perpustakaan dan Pusat Studi lainnya 

c. Bandar Udara Adi Sumarmo – Solo 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian normatif doktrinal diperlukan data yang bersifat 

skunder artinya data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Adapun data 

sekunder yang dibutuhkan adalah : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara 

langsung yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, hasil 

penelitian dan lain-lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk, diantaranya: kamus hukum, kamus Bahasa  

Indonesia, kamus Bahasa Inggris. 

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah 

dengan menggunakan studi pustaka yaitu mempelajari, memahami 
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peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada hubungannya 

dengan permasalahan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan 

buku-buku, daftar atau tabel dan sebagainya untuk dianalisis guna 

memperoleh data sekunder. 

b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan tanya jawab secara langsung guna memperoleh data 

atau keterangan yang diperlukan terhadap orang-orang yang 

dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang 

berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dalam 

hal ini data atau keterangan diperoleh dari petugas Air Traffic 

Control (ATC) melalui Kadiv. Ops. LLU. Data yang diperoleh ini 

hanya untuk menunjang dari analisis yang telah dilakukan oleh 

Penulis. 

5. Teknik Analisis Data  

Pada kegiatan penelitian ini, penulis tidak hanya berhenti pada 

tahap pengumpulan data, karena setelah data yang dikumpulkan didapat, 

maka data tersebut masih perlu diolah dan dianalisis agar data tersebut 

nantinya dapat menjawab segala permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis secara kualitatif dengan pola berfikir induktif. Proses analisis 
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tersebut dilakukan dengan teknik analisis data yang bersifat content 

analisis yaitu melalui tahap pendiskripsian secara rinci, sifat, cirri dan 

substansi data serta konteksnya, kemudian secara teoritik interpretatif dan 

menggunakan logika induksi kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) 

bab, tiap-tiap bab akan diuraikan mengenai topik permasalahan yang berbeda, 

akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Untuk 

dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya maka penulis akan 

memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut: 

Pertama Pendahuluan, dalam hal ini penulis akan memaparkan 

mengenai pola berfikir dalam penulisan skripsi ini, maka bab pertama ini akan 

diuraikan menjadi enam bagian di antaranya: latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Kedua Landasan Teori, akan diuraikan mengenai tinjauan umum 

tentang ruang lingkup Air Traffic Control (ATC) dan ruang lingkup mengenai 

tanggungjawab pidana Air Traffic Control (ATC) apabila karena kesalahannya 

menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan. 

Ketiga menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya 

yaitu mengenai peran dan tanggungjawab pidana Air Traffic Control (ATC) 
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apabila karena kesalahannya menyebabkan tejadinya kecelakaan pesawat 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan. 

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan menjawab perumusan masalah yang 

akan diuraikan secara terperinci. 

Bab yang keempat Penutup, merupakan rangkuman dari bab-bab 

sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi 

pelaksanaan lalu lintas udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1992 tentang Penerbangan. 

 

 

 

 

 


