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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Penerbangan sipil adalah sebuah transportasi udara yang telah memudahkan 

manusia dalam menjalankan sebuah aktivitas maupun kepentingan. Tak terlepas 

dari itu, dari profesionalitas maskapai penerbangan dalam melancarkan aktivitas 

penerbangannya, tentunya tak terlepas dari sistem yang memadai maupun 

lingkungan yang memadai. Namun, kadang kala dalam menjalankan penerbangan 

terdapat beberapa kendala didalamnya. Seperti masalah dalam sistem penerbangan 

maupun di luar sistem. 

Salah satunya yaitu sebuah sejarah penembakan pesawat penumpang sipil 

yaitu pada tanggal  1 September 1983 yang terjadi pada maskapai Korean Air Flight 

(007) yang sedang melakukan perjalanan dari Bandara John F Kennedy, New York 

menuju Bandara Gimpo, di Seoul. Boeing 747-200 milik maskapai nasional Korea 

Selatan ini mengalami kesalahan navigasi yang dimana mengarahkan awak pesawat 

ke Kamchatka yang menjadi salah satu bagian dari wilayah Uni Soviet1. Karena 

wilayah tersebut menjadi sebuah wilayah yang taat atas lalu lintas, otoritas Uni 

Soviet pada saat itu langsung mengarahkan penembak karna Korean Air Flight 

tersebut dianggap sebagai sebuah mata-mata yang membahayakan, sehingga 

pejuang udara yaitu Major Gennadiy Osipovich melaksanakan perintah dengan 

                                                             
1 Ni Kumara Santi Dewi, 1-9-1983: Pesawat Korean Airlines Jatuh Ditembak Soviet, VIVA News, 

1 September 2015, diakses dalam https://www.viva.co.id/berita/dunia/668183-1-9-1983-pesawat-

korean-airlines-jatuh-ditembak-soviet (04/07/2018, 22.08 WIB) 

https://www.viva.co.id/berita/dunia/668183-1-9-1983-pesawat-korean-airlines-jatuh-ditembak-soviet
https://www.viva.co.id/berita/dunia/668183-1-9-1983-pesawat-korean-airlines-jatuh-ditembak-soviet
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menembak jatuh pesawat dengan Boeing 747-200 tersebut dengan menewaskan 

269 orang.2 

Selanjutnya, hal yang terbilang hampir sama kembali terjadi yaitu sebuah 

penembakan pesawat penumpang sipil mengalami penembakan yang telah 

menewaskan segala awak pesawat dan penumpangnya. Terjadi pada 17 Juli 2014, 

Malaysia Airlines Flight MH17 dengan Boeing 777-200, yang menuju Kuala 

Lumpur dari Amsterdam, jatuh di luar Donetsk, Ukraina. Tragisnya, telah 

menewaskan 298 penumpang dan awak pesawat dari MH17. Ditemukannya puing-

puing dari MH17 menunjukkan bahwa pesawat telah putus dalam penerbangan. 

Adapun, lokasi kecelakaan pesawat sipil ini terjadi di bagian timur Ukraina, yang 

dimana tempat tersebut adalah wilayah konflik bersenjata antara militer Ukraina 

dan separatis pro-Russia di Ukraina Timur.3 

Seperti yang diketahui bahwa terjadi perselisihan teritorial bersenjata yang 

memanas di atas timur Ukraina dan semenanjung Krimea, tepat jatuhnya pesawat 

MH 17 Boeing 777-200. Laporan awal dari investigasi menjelaskan bahwa, 

mencerminkan adanya kepentingan politik. Laporan selanjutnya menjelaskan yang 

sampai pada sebuah kesimpulan bahwa pesawat penumpang sipil MH 17 ditembak 

                                                             
2 Mateusz Osiecki, Shooting Down Civil Aircraft in the Light of Sovereignty in the Airspace. 

Sociology Study, Vol, 6, No, 6, hal 393-394 diakses dari 

http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/580485cdee6b2.pdf (17/04/2018. 02.09 

WIB) 
3 Kimberly R.Gosling, Surface to Air: Malaysia Airlines Flight MH17 and Loss Recovery by States 

for Civilian Aircraft Shootdowns, Vol, 60, hal 497-499 diakses dari 

https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=jalc (19/04/2018,20.40 WIB) 

http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/580485cdee6b2.pdf
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=jalc
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jatuh di permukaan ke-udara menggunakan rudal Buk yang dilakukan oleh 

kelompok pro Russia..4 

Selain itu, bukan hanya negara Russia saja yang dapat disalahkan tetapi juga 

negara Malaysia karena beberapa penyebab yaitu adanya miskomunikasi antara 

pihak MH17 dan Perdana Menteri Malaysia pada saat itu yaitu Najib Razak yang 

mengatakan bahwa jalur penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur yang telah 

dinyatakan aman dan hal tersebut seharusnya juga ditangani langsung oleh ICAO 

demi keselamatan penerbangan sipil.5 Sehingga dengan alasan waktu dan 

profesionalitas dari pihak maskapai yang memaksakan mereka untuk melakukan 

penerbangaan pada saat itu. 

Pelanggaran yang dilakukan dalam pesawat sipil yang ada keterkaitannya 

dengan sebuah kepentingan atau ketidaksengajaan dari beberapa pihak. Kasus 

tersebut dapat dikaitkan dengan Safety Challenge  yaitu dimana pemeriksaan 

keamanan penerbangan sebagai dimensi keamanan penerbangan yang terus 

berkembang; dan mengidentifikasi isu-isu yang muncul dalam keselamatan 

penerbangan dan tantangan untuk penelitian keselamatan penerbangan. 

Keselamatan penerbangan sipil domestik maupun internasional. Hal ini terjadi 

karna semakin tingginya kecelakaan ringan hingga fatal dalam dunia penerbangan 

sipil yang disengaja maupun tidak disengaja). 6 

                                                             
4 Ibid 
5BBC News, MH17 Ukraine plane crash: What we know, BBC News, 28 September 2016, diakses 

dari http://www.bbc.com/news/world-europe-28357880 (01/04/2018, 21.12 WIB) 
6 Clinton V. Oster Jr, Analyzing Aviation Safety: Problems, Challenges, Opportunities, Research in 

Transportation Economics 43, hal, 2, diakses dari 

https://pdfs.semanticscholar.org/3a15/7ba91a9fe68b2e053e5b75869c46b64a411a.pdf (12/04/2018, 

00.10 WIB) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28357880
https://pdfs.semanticscholar.org/3a15/7ba91a9fe68b2e053e5b75869c46b64a411a.pdf
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Hingga hadirnya ICAO yang menjadi sebuah badan khusus dari PBB, yang 

didirikan oleh Negara pada tahun 1944 untuk mengelola Konvensi tentang 

Penerbangan Sipil Internasional atau yang dikenal sebagai Konvensi Chicago. 

Organisasi ini telah bekerja dengan 188 Negara Anggota Konvensi dan kelompok 

industri untuk mencapai konsensus mengenai Standar Penerbangan Sipil 

Internasional dan Praktik Rekomendasi atau yang dikenal sebagai (SARPs) dan 

kebijakan untuk mendukung sektor penerbangan sipil yang aman dan juga efisien 

berkelanjutan secara ekonomi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. SARPs 

dan kebijakan ini digunakan oleh Negara Anggota ICAO untuk memastikan bahwa 

operasi dan peraturan penerbangan sipil setempat mereka sesuai dengan norma 

global, yang pada gilirannya memungkinkan lebih dari 100.000 penerbangan harian 

dalam jaringan global penerbangan untuk beroperasi dengan aman dan andal di 

setiap wilayah di dunia. Selain fungsi utama ICAO dalam menyelesaikan berbagai 

kebijakan dan kebijakan Internasional yang disepakati bersama di antara negara-

negara anggota dan industrinya.7 

Jika membandingkan kasus Korean Airlines Flight 007 pada tahun 1983 dan 

kasus penembakan MH 17 tahun 2014, tentunya memiliki persamaan dimana kedua 

kasus ini sama-sama melintasi wilayah yang terdapat konflik antar dua negara dan 

di serang oleh negara yang terlibat dalam konflik tersebut dengan berbeda senjata 

yang digunakannya.8  

                                                             
7ICAO, Uniting Aviation (a United Nations Speacialized Agency), ICAO, diakses dari 

https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx (01/04/2018 20.58 WIB) 
8Yong Kwon, Why MH17 Is Not Korean Airlines Flight 007, The Diplomat, 21 Juli 2014, diakses 

dalam https://thediplomat.com/2014/07/why-mh17-is-not-korean-airlines-flight-007/ 

(08/11/2018,21:02 WIB)  

https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx
https://thediplomat.com/2014/07/why-mh17-is-not-korean-airlines-flight-007/
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Namun disisi lain terdapat juga perbedaan yaitu dalam kasus Korean 

Airlines Flight 007. Setelah ICAO turun langsung dalam masalah penembakan ini, 

Uni Soviet sebagai negara yang terlibat dalam penembakan pada awalnya tidak 

ingin mengakui tuduhan penembakan dan kemudian mengakui serangan tersebut 

dengan alasan dan atas kejadian ini tepatnya di tahun yang sama yaitu 1983 tidak 

terjadi lagi zona pertempuran aktif seperti timur Ukraina.9 

Sehingga, penulis memfokuskan kepada peran International Civil Aviation 

Organization (ICAO) dalam kasus penembakan pesawat MH 17 diatas Wilayah 

Konflik Bersenjata tahun 2014, dimana yang diharapkan bahwa dapat tereliasasinya 

Visi dan Misi ICAO dalam penerbangan penumpang sipil Internasional hingga tak 

ada lagi kejadian fatal yang menimpa di dalam dunia penerbangan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, ICAO merupakan sebuah 

organisasi yang dinaungi oleh United Nations dalam melembagakan dan menjaga 

keamanan penerbangan sipil nasional maupun internasional, maka dapat ditarik 

sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana peran ICAO dalam identifikasi kasus 

penembakan MH17 diatas wilayah konflik bersenjata di Ukraina?  

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

                                                             
9 Ibid 
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a) Untuk mengetahui peran ICAO dalam menangani masalah kecelakaan terhadap 

maskapai yang terjadi karena kelalaiannya melintasi kawasan yang bersengketa. 

b) Untuk mengetahui perencanaan pengembangan penerbangan sipil dalam 

mencapai keamanan mengudara yang sesuai dengan prosedur dari ICAO dan 

Konvensi Chicago. 

c) Untuk mengetahui bagaimana respon pihak-pihak terkait atas penembakan 

pesawat Malaysia Airlines Flight 17. 

Adapun dua manfaat penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1.3.1 Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memperluas kajian dalam 

Ilmu Hubungan Internasional dalam pengetahuan International Civil Aviation 

International sebagai International Government Organization (IGO) yang menjadi 

sebuah badan khusus yang bertugas dalam melembagakan penerbangan sipil 

internasional terkait isu penerbangan sipil di dunia, serta dapat bermanfaat bagi para 

peneliti yang akan meneliti topik yang sejenis. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah tambahan referensi 

dan memberikan pengetahuan secara lebih jauh tentang peran International Civil 

Aviation Organization sebagai organisasi penerbangan sipil internasional 

khususnya menangani kasus dalam dunia penerbangan sipil, dan sebagai bahan 
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masukan dalam dunia penerbangan Internasional maupun penerbangan domestik 

agar menjadi rujukan kedepannya. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama yaitu dari International Labor Office, Geneva dengan 

jenis penelitian yaitu Paper Analysis yang berjudul Civil Aviation and it’s 

changing world of work10 menjelaskan bahwa transportasi udara telah menjadi 

sebuah transportasi yang paling berpangaruh saat ini karena kemudahan yang di 

tawarkannya hingga transportasi ini telah mendunia hingga mampu menjangkau 

kawasan terpencil. Penerbangan sipil memiliki beberapa fitur yaitu industri 

nasional maupun transnasional. Hal yang pertama yang harus dipahami yaitu tiap 

maskapai tentunya melekat kuat dari negara satu ke negara lainnya sehingga tiap 

negara yang memiliki maskapai buatan nasional merasa bangga dengan maskapai 

yang mereka miliki. Kedua, yaitu penerbangan sipil telah diatur dalam sistem yang 

berbasis internasional yang memiliki tugas untuk membantu mengkoordinasikan, 

menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Ketiga, pasar kerja dalam 

penerbangan sipil yang terstruktur dan prosesnya mencakup profil kerja yang luas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi lalu lintas udara termasuk produk domestik 

bruto (PDB), pertumbuhan penduduk, stabilitas politik, jumlah waktu luang dan 

akses pasar.  

Dalam menguraikan penjelasan, artikel ini menggunakan konsep keamanan 

dan keselamatan penerbangan internasional yang dijelaskan sesuai dengan Pasal 1 

                                                             
10 International Labor Organization, Civil Aviation and It’s Changing World of Work, Paper 

Analysis, Geneva: 2013.  
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Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional bahwa setiap 

negara yang telah terikat dalam konvensi ini diberikan jaminan kedaulatan dalam 

ruang udara di setiap wilayah yang dilintasi oleh tiap maskapai dalam setiap jam 

terbangnya. 

Dari hasil penulisan diatas bahwa Konvensi Chicago 1944 yang juga 

sebagai dasar dari International Civil Aviation Organization (ICAO) menjelaskan 

penerbangan sipil di setiap negara yang terikat dalam negara anggota dewan di 

ICAO seperti Russia dan Malaysia sebagai negara yang bersangkutan langsung 

terhadap kejadian penembakan pesawat MH 17 di tahun 2014. Tentunya masalah 

tersebut juga langsung ditangani oleh ICAO yang setiap prosedur keamanan dan 

keselamatan penerbangan sipil di atur dalam Konvensi Chicago 1944. 

Penelitian kedua dari Yanjun Wang dan Xinhua Xu dengan jenis penelitian 

Artikel Ilmiah dalam judul The Structure and Dynamics of the Multilayer Air 

Transport System .11 Di artikel penelitian tersebut, peneliti menjelaskan dalam 

dekade terakhir telah dilakukan peningkatan sistem dalam manajemen lalu lintas 

udara yang terfokus pada bidang keamanan, kapasitas, dan efisiensinya dengan 

upaya besar yang diawali dari pengenalan konsep operasional baru, melalui 

penyebaran sistem otomasi lanjutan, hingga kegiatan penelitian jangka panjang 

walaupun sampai saat ini khalayak luas belum menyadari seutuhnya. Hal tersebut 

tentunya dilakukan guna memberikan kenyamanan yang selama ini terdapat banyak 

kekurangan dalam penerbangan sipil internasional. Beberapa kekurangan seperti 

                                                             
11 Yanjun Wang dan Xinhua, The Structure and Dynamics of the Multilayer Air Transport System, 

College of Civil Aviation: Nanjing University of Aeronautics and Astronautic. 
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kendala dalam menjalankan penerbangan menjadi suatu hal yang sering terjadi 

seperti penundaan keberangkatan pesawat yang penyebab pastinya terkadang tak 

bisa dijelaskan, alasan sistem bandara, dan sebagainya. Dari sistem investasi 

kekurangan tersebut, biasanya dianalisis kembali menggunakan hukum yang 

berlaku.  

Namun, disisi lain salah satu aspek yang paling diteliti dalam transportasi 

udara adalah penundaan dalam penerbangan sipil dengan sejumlah upaya yang 

dilakukan bertujuan untuk meminimalkan penundaan penerbangan dengan 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan tak lupa untuk lebih  

memahami bagaimana penundaan penerbangan menyebar melalui jaringan 

maskapai atau jaringan bandara. Artikel penelitian juga menggunakan Konsep 

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Sipil yang sesuai dengan Konvensi 

Chicago 1944 yang telah dirancang secara khusus untuk penerbangan sipil. 

Peneliti terdahulu ketiga dari Jaka Nopansyah dengan jenis penelitian Jurnal 

Ilmiah yang berjudul Peran International Civil Aviation Organization atas 

Penerbangan Sipil Komersial Internasional diatas Wilayah Konflik (Studi 

Kasus atas Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ruang Udara 

Ukraina 2014).12 Pada peristiwa  penembakan   pesawat   Malaysia   Airlanes   

MH17   di Ukraina pada tahun 2014, Organisasi penerbangan sipil internasional 

tentunya bertanggung jawab  secara penuh untuk turun langsung dalam melakukan 

                                                             
12 Jaka Nopansyah, Peran International Civil Aviation Organization atas Penerbangan Sipil 

Komersial Internasional di atas Wilayah Konflik (Studi Kasus Penembakan Pesawat Malaysia 

Airlines MH17 di ruang udara Ukraina 2014), Jurnal Ilmiah, Universitas Atmajaya Yogyakara, 

2015.  
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Investigasi  terhadap  kejadian  tersebut  sesuai dengan  Ketentuan  Pasal  26  

Konvensi  Chicago  yang menjelaskan tentang Investigasi.  Selain  itu  bentuk  

tanggung  jawab  terhadap  korban  penembakan pesawat  tersebut  terdapat  dalam  

Konvensi  Warsawa  1929,  baik  berupa  santunan terhadap korban.   

Dengan menggunakan Konsep Hukum Internasional Pasal 26 Konvensi 

Chicago di dalam jurnal ilmiah ini. Konsep Hukum Internasional Pasal 26 Konvensi 

Chicago menjelaskan hukum yang akan dijatuhi sesuai dengan hasil yang 

ditemukan di lapangan dan lebih terfokus pada hukum tentang penembakan 

pesawat. 

Penelitian keempat yaitu Luping Zhang dan Rita Sousa Uva dengan jenis 

penelitian Paper Analysis berjudul The Role of Arbitration in International Civil 

Aviation Disputes13. Peneliti tersebut menjelaskan bahwa selama 70 tahun 

terakhir, sengketa dalam penerbangan internasional dan penyelesaian sengketa 

internasional telah berkembang dan memiliki sifat perselisihan penerbangan telah 

berubah dan telah berorientasi politik menjadi ekonomi. Sengketa terbarupun 

difokuskan pada hak lalu lintas udara, biaya bandara, dan emisi karbon. Namun, 

mengingat sifat industri penerbangan, tidak dapat dioungkiri bahwa negosiasi dan 

konsultasi menjadi peran utama dalam menyelesaikan sengketa penerbangan antara 

atau di antara negara-negara. Sengketa penerbangan internasional telah dibawa ke 

berbagai forum, termasuk Dewan ICAO, Mahkamah Pengadilan Internasional, 

pengadilan arbitrase ad hoc dan Badan Penyelesaian Sengketa dalam Organisasi 

                                                             
13 Luping Zhang dan Rita Sousa Uva, The Role of Arbitration in International Civil Aviation 

Disputes, Paper Analysis, 20 Desember 2015.  
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Perdagangan Dunia. Di era pasca-Bermuda I, arbitrase berangsur-angsur 

menunjukkan sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa. Dengan 

menetapkan pengadilan arbitrase permanen untuk perselisihan penerbangan sipil 

internasional dapat terbukti menjadi pilihan yang begitu efektif karena mengingat 

lagi bahwa sifat beragam perselisihan penerbangan, pertumbuhan pihak-pihak yang 

berpotensi berkonflik. 

Dengan menggunakan Konsep Hukum Internasional, Paper Analisis ini 

menjelaskan sengketa dalam penerbangan internasional akan di bawa ke dalam 

forum internasional seperti pengadilan ad hoc dan badan penyelesaian sengketa. 

Selanjutnya, diproses dan diajukan kembali ke arbitrase sehingga bertahap mampu 

menyelesaikan masalah yang ada. 

Penelitian kelima dari Public International Law & Policy Group dengan 

jenis penelitian Paper Analysis berjudul Legal Remedies for Downing Flight 

MH17.14 Menjelaskan, doktrin tanggung jawab negara Malaysia mungkin bisa 

membawa kasus ke The International Court of Justice atau ICJ untuk pelanggaran 

hukum internasional dan tindakan salah secara internasional yang disebabkan oleh 

Rusia atau Ukraina. Meskipun secara umum sangat sulit untuk memenuhi kriteria 

untuk yurisdiksi sebelum ke ICJ, konvensi penerbangan sipil dapat memungkinkan 

untuk proses tersebut mengenai situasi MH17. Membawa klaim atas dasar 

Konvensi Chicago atau Montreal merupakan jalan yang menjanjikan, meskipun itu 

akan melibatkan proses yang panjang. Ini karena proses semacam itu hanya dapat 

                                                             
14 Public International Law & Policy Group, Legal Remedies for Downing Flight MH 17, Paper 

Analysis, VU University Amsterdam, 2009.  
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dimulai setelah negosiasi dan, jika gagal, mengajukan sengketa ke Dewan ICAO, 

dalam kasus Konvensi Chicago. Setelah Dewan telah membuat keputusan dan jika 

salah satu negara yang terlibat tidak setuju dengan keputusan tersebut, negara dapat 

mengajukan perselisihan ke ICJ, atau arbitrase ad hoc. 

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu hukum internasional dan 

teori responsbility to protect terbukti mampu melakukan tanggung jawab yang 

penuh terkait kejadian penembakan MH 17 pada tahun 2014. Penelitian terdahulu 

keenam dari International Civil Aviation Organization dengan jenis penelitian 

Working Paper berjudul Report on the Outcome of the Meeting of the Special 

Group to Review the Application of ICAO Treaties Relating the to Conflict 

Zones (SGRAIT-CZ).15  Dijelaskan bahwa tanggung jawab negara dan operator 

pesawat udara di bawah Konvensi Chicago dan operator pesawat dari resiko yang 

timbul dari zona konflik. Antara lain, itu meninjau penerapan Pasal 1, 3 bis, 9 dan 

89 dari Konvensi Chicago. ICAO mengakui pentingnya Pasal 1 Konvensi Chicago 

tentang Kedaulatan negara dan menegaskan kembali prinsip hukum kebiasaan 

internasional mengenai tidak digunakannya senjata apapun terhadap pesawat 

penerbangan sipil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 bis dari Konvensi. Ini juga 

meninjau konteks dan penerapan Pasal 9 (daerah Terlarang) dan 89 (Perang dan 

kondisi darurat).  

                                                             
15International Civil Aviation Organization,  Report on the Outcome of the Meeting of the Special 

Group to Review the Application of ICAO Treaties Relating the to Conflict Zones (SGRAIT-CZ),  

Working Paper, 25 November 2015. 



 

13 
 

Mengenai Tindakan Keselamatan Berkaitan dengan Kegiatan Militer Yang 

Berpotensi Berbahaya bagi Operasi Pesawat Sipil yang sesuai dengan program 

kerja yang diidentifikasi oleh Satuan Tugas dengan maksud untuk memperkuat 

kerangka kerja sehubungan dengan resiko terhadap penerbangan penumpang sipil 

yang timbul dari zona konflik. ICAO mendorong program tersebut untuk 

melanjutkan dan menekankan pentingnya mengoordinasikan semua elemen 

program kerja dan memastikan bahwa pihak yang bersangkutan akan terus 

mendapat informasi tentang kemajuan yang ada. ICAO merekomendasikan agar 

Sekretaris Jenderal mengidentifikasi metode yang paling tepat untuk mencapai 

koordinasi tersebut sesuai dengan praktik dan prosedur ICAO yang ada. 

ICAO juga menyoroti pentingnya meratifikasi Konvensi tentang 

Penindasan Akta-akta yang Tidak Sah yang Berkaitan dengan Penerbangan Sipil 

Internasional (Konvensi Beijing, 2010) di samping Konvensi untuk Penindasan 

Tindakan Tidak Sah terhadap Keamanan Penerbangan Sipil (Konvensi Montréal, 

1971) 

Penelitian terdahulu ini menggunakan konsep keamanan dan keselamatan 

penerbangan sipil yang sesuai dengan Konvensi Chicago 1944. Dengan 

menggunakan pendekatan ini, terlihat bahwa ICAO langsung melakukan 

investigasi yang di bantu oleh pihak-pihak terkait seperti Dewan Keselamatan 

Belanda (DSB) pada hari kejadian itu terjadi. 

Penelitian terdahulu ke tujuh dari Gul Mohammed Kakkar dengan jenis 

penelitian yaitu Thesis yang berjudul The Settlement of Disputes in International 
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Civil Aviation.16 Menjelaskan bagaimana keragaman mampu mempengaruhi 

sebuah konflik seperti contohnya antar negara yang memiliki perbedaan dari segi 

tata tertib dan peraturan, keamanan, dan kegiatan aeronautika. Namun, segala 

konflik-konflik tersebut mampu diselesaikan dengan prosedur penyelesaian konflik 

yang berbeda-beda tergantung dari konflik yang ada. Seperti misalnya, sebuah 

negara dapat menggunakan negoisasi secara langsung, melalui arbitrase atau 

penyelesaian hukum yang dapat meminta intervensi dari Dewan ICAO. Mengingat 

keragaman dalam prosedur untuk memecahkan konflik penerbangan, penelitian ini 

mencakup berbagai prosedur yang ditemukan dalam perjanjian internasional 

lainnya yang tertuang dalam Piagam PBB. Badan-badan lainnya yang mencakup 

organisasi penerbangan sipil harus mampu memiliki aturan-aturan yang tetap untuk 

penyelesaian perbedaan-perbedaan yang bisa saja timbul antara komponen-

komponen yang mengikat sebuah karena kembali lagi dari fungsi utama badan-

badan ini untuk mempromosikan aturan hukum yang berada dalam lingkup 

internasional. 

Adanya perselisihan yang timbul antara negara-negara sama halnya seperti 

konflik yang dialami oleh individu satu dengan individu lainnya, namun, konflik 

antara negara ini memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi. Terlepas dari 

perbedaan yang ditimbulkan menyebabkan konflik  yang memiliki ketegangan yang 

berkepanjangan dan menimbulkan  ancaman terhadap sebuah keamanan atau, 

                                                             
16 Gul Mohammed Kakkar, The Settlement of Disputes in International Civil Aviation, Thesis, April 

1968. 
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paling tidak, ancaman terhadap keseimbangan dalam penerbangan sipil 

internasional. 

Penelitian terdahulu ini menggunakan konsep arbitrase internasional yang 

tertuang dalam Konvensi Den Haag 1899 (Konvensi 1899 Pasal 2-8 dan Konvensi 

1907 Pasal 37) sebagai landasan konseptualnya. Dengan menggunakan pendekatan 

ini,  dijelaskan bahwa aktor-aktor yang berkonflik seperti negara mampu meminta 

bantuan dari badan-badan tinggi seperti ICAO untuk melakukan mediasi dan 

negara-negara yang bersangkutan wajib mematuhi aturan hukum internasional yang 

telah ditentukan. Dijelaskan juga pada Pasal 38 Konvensi Den Haag tahun 1907 

bahwa arbitrase menjadi sebuah jalan yang paling efektif dan adil pada saat negara-

negara yang berkonflik memiliki karakter hukum yang berbeda. 

Penelitian terdahulu ke delapan dari Par Rory Stephen Brown dengan jenis 

penelitian Paper Analysis berjudul Shooting Down Civilian Aircraft: Illegal, 

Immoral, and Just Plane Stupid17 menjelaskan tentang kecelakaan pesawat yang 

didasari atas konsep serangan bersenjata seperti telah menjadi kasus yang paling 

dominan. Setelah kejadian 9/11 yang sangat mendunia tersebut menjadikan konsep 

penembakan pesawat mengalami perubahan revolusioner dimana pelaku dari aksi 

serangan telah dilakukan oleh aktor non-negara dan kadangkala tanpa adanya 

campur tangan dari pihak negara itu sendiri. 

Sebagai sebuah kasus yang dilakukan oleh aktor non-negara, tentunya 

menambah masalah yang ada. Karena, seperti yang diketahui bahwa adanya sebuah 

                                                             
17 Par Rory Stephen Brown, Shooting Down Civilian Aircraft: Illegal, Immoral, and Just Plane 

Stupid, Paper Analysis, 2007. 
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“teroris” yang menjadi pelaku dari beberapa serangan oleh aktor non-negara dan 

jelas kemudian, sumber masalah (dan solusinya) terletak pada proporsionalitas 

respons dan perbedaan antara kejahatan dan perang. 

Dalam konteks serangan penembakan pesawat, masalah selanjutnya adalah 

apakah negara dapat merespon untuk mengantisipasi serangan sebelum benar-benar 

penembakan itu kapan saja terjadi. Hal tersebut seharusnya ditindak lanjuti kembali 

karena segala bentuk apapun penyeranggannya, negara harus bertanggung jawab 

untuk menjaga maupun melindungi segala pesawat sipil yang akan melintasi 

negaranya. 

Dengan menggunakan pasal 3 bis dari Konvensi Chicago sebagai landasan 

konseptual penulis terdahulu, menjelaskan negara-negara sebagai aktor utama yang 

harus mampu menahan diri agar tidak menggunakan senjata dengan jenis apapun 

untuk melawan pesawat sipil dalam penerbangannya karena kehidupan orang-orang 

dalam transportasi laut seperti kapal dan transportasi udara seperti pesawat harus 

mampu terjamin keselamatannya dan tentunya tidak boleh terancam. Kewajiban 

negara ini sudah ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Penelitian terdahulu ke sembilan dari Kimberly R.Gosling dan Jacob A. 

Ayres dengan jenis penelitian Jurnal Ilmiah berjudul Surface to Air: Malaysia 

Airlines Flight MH17 and Loss Recovery by States for Civilian Aircraft 

Shootdowns.18 Pada penembakan pesawat MH17, Konvensi tentang Penerbangan 

Sipil Internasional atau yang dikenal sebagai Konvensi Chicago menetapkan 

                                                             
18 Kimberly R. Gosling & Jacob A. Ayres, Surface to Air: Malaysia Airlines Flight MH17 and 

Loss Recovery by States forCivilian Aircraft Shootdowns, Journal, 2015. 
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metode penyelesaian masalah melalui Dewan Organisasi Penerbangan Sipil 

Internasional (ICAO Council) dalam Pasal 84 Konvensi Chicago menyatakan 

bahwa Dewan ICAO akan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota 

yang timbul di bawah Konvensi atas permintaan salah satu negara bagian. 

Perselisihan antara negara-negara anggota dapat diajukan ke  Dewan ICAO dan 

mengajukan banding ke Mahkamah Internasional atau ke pengadilan arbitrase ad 

hoc. Jika Dewan ICAO menemukan bahwa "maskapai penerbangan dari negara 

yang telah menjalani kontrak" telah melanggar Konvensi, setiap negara yang 

berkontrak harus dilarang beroperasi maskapai penerbangannya. Jika suatu negara 

melanggar Konvensi, ICAO akan menangguhkan kekuatan voting negara bagian di 

Majelis dan di Dewan. 

Pasal 3 bis dari Konvensi Chicago, diberlakukan setelah penembakan Korea 

Airlines yang begitu menarik perhatian khalayak luas. Pada tanggal 1 September 

1983, pesawat militer Soviet menembak jatuh Korean Airlines Penerbangan 007, 

dalam perjalanan dari New York ke Seoul, menewaskan semua 269 orang di 

dalamnya. Uni Soviet membantah segala tanggung jawab, meskipun ada kecaman 

keras dari masyarakat internasional. ICAO mengeluarkan resolusi dua minggu 

kemudian dan pada 10 Mei tahun. 

Kemudian setelah adanya sanksi yang diterima oleh Dewan ICAO, 

selanjutnya dibawa ke ICJ sebagai pengadilan internasional utama Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan sengketa hukum antara negara-negara 

anggota PBB sesuai dengan hukum internasional. Hanya negara anggota PBB yang 

berhak membawa sengketa sebelum ICJ. Lebih lanjut, ICJ dapat memperoleh 



 

18 
 

yurisdiksi atas sengketa melalui hanya tiga mekanisme, pertama yaitu penetapan 

atau kesepakatan dengan yurisdiksi ICJ,  kedua yurisdiksi; seperti dalam perjanjian 

dan yang ketiga, deklarasi bersama oleh negara-negara bahwa beberapa kategori 

perselisihan akan diserahkan kepada ICJ. Dalam kasus penembakan pesawat sipil, 

sebagian besar negara akan memenuhi syarat untuk mengajukan sengketa ke ICJ 

berdasarkan menjadi anggota PBB dan penandatangan Konvensi Chicago, yang 

secara tegas memungkinkan naik banding langsung ke ICJ. 

Menggunakan Pasal 3 bis dari The Chicago Convention, bahwa dengan 

mengakui setiap negara harus kembali dari melawan penggunaan senjata dengan 

jenis sehingga kehidupan orang-orang di atas kapal dan keselamatan pesawat tidak 

akan terancam. Lebih lanjut, Pasal 3 bis mensyaratkan bahwa setiap negara yang 

melakukan kontrak wajib  menetapkan semua ketentuan yang diperlukan dalam 

undang-undang atau peraturan nasionalnya untuk membuat sebuah kepatuhan 

dengan 

prosedur yang ada dan jika melanggar peraturan yang berlaku akan  dikenakan 

hukuman berat. 

Penelitian ke sepuluh dari Sascha-Dominik Bachmann dengan jenis 

penelitian Jurnal Ilmiah dengan judul Malaysia Airlines flight MH17: the day 

Russia became a state sponsor of terrorism.19 Amerika Serikat selaku negara 

adidaya memberikan solusi untuk menutup kesenjangan dari keterlibatan Rusia 

                                                             
19Sascha-Dominik Bachmann, Malaysia Airlines flight MH17: the day Russia became a state 

sponsor of terrorism, Journal, 14 Mei 2018. 
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dalam kecelakaan MH17. Jika dalam Kongres Amerika Serikat, Russia memenuhi 

syarat kelompok pemberontak sebagai organisasi teroris maka ini akan membuat 

Rusia menjadi sponsor negara terorisme dan wajib tunduk pada yurisdiksi federal 

Amerika Serikat dalam kasus sipil terorisme yang dibawa di bawah UU Anti-

Terorisme sebagai amandemen terhadap Alien Torts Statute yang disebut "Sponsor 

Negara dari Terorisme" yang dikecualikan untuk Undang-undang Kekuasaan 

Negara Asing, yang memungkinkan gugatan terhadap apa yang disebut sponsor 

negara terorisme. Undang-undang Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). 

Pengecualian batasan tahun 1996 pembelaan kekebalan negara dalam kasus-kasus 

terorisme yang disponsori negara dan dapat dilihat sebagai respon peradilan 

langsung terhadap meningkatnya ancaman tindakan terorisme yang disponsori 

negara internasional yang ditujukan terhadap AS dan warganya di luar negeri. 

Pasal 1 Hukum Ukraina, Pada perang melawan terorisme, VVR 2003 

mendefinisikan sebagai "tindakan teroris - kejahatan apa pun dalam bentuk senjata, 

melakukan ledakan, pembakaran atau tindakan lain yang menurut Pasal 258 KUHP 

Ukraina ". 

Disisi lain, dengan memanfaatkan undang-undang Amerika Serikat untuk 

mengajukan gugatan perdata terhadap Rusia sebagai sponsor negara yang ditunjuk 

untuk terorisme internasional tentu akan memberi sinyal dan juga pesan yang kuat 

kepada Presiden Putin. Tampaknya, pemerintah Kiev menang dalam merebut 

kembali wilayah yang hilang. Bahkan jika Putin setuju untuk menahan semua 

dukungan dari para pemberontak dan menyetujui perjanjian damai, Rusia telah 

mencapai tujuan strategisnya yaitu melemahkan Ukraina yang pro-Barat dan 
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menegaskan kembali pengaruh Rusia di sepanjang garis patahan seorang Rusia 

yang berusia satu abad. negara. Apa yang telah menjadi jelas adalah potensi peran 

baru Rusia sebagai sponsor negara terorisme.   

1.4.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan Judul 

Penelitian 

Teori/Konsep 

dan 

Metodologi 

 

Hasil Penelitian  

Persamaan dan 

Perbedaan 

1. International Labor 

Office, Geneva 

 

Oleh: International Labor 

Office, Geneva. 

 

Teori/Konsep: 

Konsep 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Penerbangan 

Sipil 

Metode: 

Eksplanatif 

Tidak selalu 

penerbangan yang di 

lakukan mencapai 

seperti apa yang di 

inginkan. Maka 

daripada itu, 

penerbangan sipil harus 

tunduk terhadap 

Konvensi Chicago 1944 

guna memberikan 

keamanan dan 

keselamatan sesuai 

prosedur yang di 

rancang untuk 

standarisasi setiap 

penerbangan. 

2. The Structure and 

Dynamics of the 

Multilayer Air Transport 

System 

 

Oleh: Yanjun Wang dan 

Xinhua Xu                  

 

Teori/Konsep: 
Keamanan dan 

Keselamatan 

Penerbangan 

Sipil dalam 

Konvensi 

Chicago 1944 

Metode: 

Deskriptif 

Seiring perkembangan 

zaman, kebutuhan akan 

transportasi udara yang 

semakin meningkat 

tentunya harus di 

seimbangi oleh 

peningkatan sistem 

dalam manajemen lalu 

lintas udara yang 

terfokus pada bidang 

keamanan, kapasitas, 

dan efesiensinya. Upaya 
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besar itu tentunya telah 

di terapkan secara 

bertahap di setiap 

bandar udara berbasis 

internasional seperti 

contohnya di bandara 

negara China. 

3. The Role of Arbitration in 

International Civil 

Aviation Disputes 

 

Luping Zhang & Rita 

Sousa Uva 

Teori/Konsep: 

Konsep Hukum 

Internasional 

Metode: 

Deskriptif 

 

Sengketa dalam 

penerbangan 

Internasional telah 

dibawa ke dalam forum 

internasional seperti 

pengadilan ad hoc dan 

Badan Penyelesaian 

sengketa Dalam 

Organisasi Internasional 

dan pasca diajukan ke 

arbitrase yang dimulai 

pada tahun 2014 hal 

tersebut berangsur-

angsur melihatkan titik 

terang dari 

permasalahan seperti 

ditemukannya fakta 

yang ditemukan di 

lapangan seperti salah 

satunya bagian-bagian 

pesawat MH17 

menunjukkan pesawat 

telah hancur pada saat 

berada di udara yang 

mendekati dugaan 

penembakan pesawat. 

4. Surface to Air: Malaysia 

Airlines Flight MH17 and 

Loss Recovery by States 

for Civilian Aircraft 

Shootdowns. 

 

Kimberly R.Gosling dan 

Jacob A. Ayres 

Teori/Konsep: 

Pasal 84 

Konvensi 

Chicago Pasal 

3bis dan Pasal 

84 

Metode: 

Eksplanatif 

Pasal 84 Konvensi 

Chicago menyatakan 

bahwa Dewan ICAO 

akan menyelesaikan 

sengketa antara negara-

negara anggota seperti 

Malaysia, Ukraina, 

Russia, Belanda. 

Perselisihan negara-

negara anggota dapat 

diajukan ke  Dewan 

ICAO dan mengajukan 
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banding ke Mahkamah 

Internasional atau ke 

pengadilan arbitrase ad 

hoc. Jika Dewan ICAO 

menemukan bahwa 

"maskapai penerbangan 

dari negara yang telah 

menjalani kontrak" telah 

melanggar Konvensi, 

setiap negara yang 

berkontrak harus 

dilarang beroperasi 

maskapai 

penerbangannya. Jika 

suatu negara melanggar 

Konvensi, ICAO akan 

menangguhkan 

kekuatan voting negara 

bagian di Majelis dan di 

Dewan. 

5 

5. 

Malaysia Airlines flight 

MH17: the day Russia 

became a state sponsor of 

terrorism 

 

 

Sascha-Dominik 

Bachmann 

Teori/Konsep: 

Cooperative 

security 

Metode: 

Deskriptif 

Spekulasi banyak 

mengatakan bahwa 

Russia menjadi negara 

yang bertanggung jawab 

penuh atas kejadian ini 

karena salah satu bukti 

yang memberatkan 

negara Russia. Dari 

kacamata hukum 

Amerika Serikat, jika 

dalam Kongres Amerika 

Serikat,Russia 

memenuhi syarat 

kelompok pemberontak 

sebagai organisasi 

teroris maka ini akan 

membuat Rusia menjadi 

sponsor negara 

terorisme dan wajib 

tunduk pada yurisdiksi 

federal Amerika Serikat 

dalam kasus sipil 

terorisme yang dibawa 

di bawah UU Anti-

Terorisme. 
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6. Peran International Civil 

Aviation Organization 

(ICAO) dalam Menangani 

Kasus Penembakan 

Pesawat MH17 diatas 

Wilayah Konflik 

Bersenjata tahun 2014. 

 

Baudia Ilmiwaty 

Teori/Konsep: 

International 

Regimes & 

Konsep 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Penerbangan 

Sipil  

Metode: 

Deskriptif 

Organisasi Internasional 

seperti ICAO dan juga 

negara-negara yang 

terlibat langsung 

maupun tidak langsung 

memiliki peran dan 

pertanggung jawaban 

yang begitu penting 

didalam konflik 

penembakan MH17. 

Selain itu, Konvensi 

Chicago juga memiliki 

peran penting untuk 

memecahkan masalah 

ini melalui pasal-pasal 

yang ada di dalamnya. 

 

1.5 Teori/Konsep  

1.5.1 International Regimes 

Stephan Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai sebuah 

seperangkat norma, aturan, prinsip dan prosedur pengambilan keputusan dimana 

aktor-aktor yang terlibat bersatu dalam area masalah di dalam hubungan 

internasional. Rezim internasional memiliki peran yang dianggap mampu  

mengarahkan perilaku yang ada, seperti halnya ICAO sebagai organisasi 

internasional yang berperan dalam melembagakan penerbangan sipil dengan cara 

mengarahkan perilaku negara-negara anggotanya agar tercapai stabilitas pada 

keamanan dan keselamatan dalam penerbangan sipil dengan membentuk kebijakan-

kebijakan berdasarkan Konvensi Chicago.20 

                                                             
20 Lee, Jong-Sik, Change of International Aviation Order: From International Regime Perspective. 

The Korean Journal of International Relations,Vol, 45, No, 5 (2005), Korea, hal. 63, diakses dalam 

http://kaisnet.or.kr/resource/down/3_03.pdf (29/08/2019,04.13 WIB) 

http://kaisnet.or.kr/resource/down/3_03.pdf
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Kaum liberal berpendapat bahwa alasan dasar bagi negara-negara untuk 

menciptakan rezim internasional yaitu untuk mengatasi adanya dilema dalam 

hubungan internasional. Disisi lain, teori stabilitas hegemonik menganggap rezim 

internasional sebagai subsistem dari sistem hegemonik, dan hegemoni 

menggunakan kekuatannya untuk menciptakan rezim internasional.21 

                                                             
21 Ryo Oshiba, International Regimes, Government and Politics, Vol. II, diakses dalam 

http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-32-05-04.pdf (04/07/2018,14.37 WIB) 

http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-32-05-04.pdf


 

25 
 

Teori rezim internasional telah dikritik untuk pengembangan lebih lanjut 

dalam studi Hubungan Internasional. Pertama, teori rezim internasional terutama 

diterapkan pada studi ekonomi politik internasional di Amerika Serikat dan teori 

rezim internasional diperhatikan oleh para sarjana Jerman, untuk menganalisis 

proses konflik yang terjadi.22 

Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa sifat dari rezim internasional 

yaitu sebuah perilaku setiap aktor dalam lingkup Hubungan Internasional yang 

memiliki unsur prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan dan 

perilaku ini mampu menghasilkan sebuah kerjasama melalui institusi. Sehingga 

melalui institusi tersebut, rezim mampu berjalan sebagaimana mestinya.23 

Mereka mengembangkan teori interdependensi setelah menganalisa 

aktivitas aktor transnasional dan hubungan transnasional pada tahun 1970-an. 

Mereka menemukan ada aturan maupun perilaku yang saling bergantung satu sama 

lain di dunia. Sehingga, diusulkannya teori rezim internasional yang membatasi 

perilaku negara-negara di dunia.24 

 Terlepas dari pengertian dan pengelompokkan dari rezim internasional, 

kehadiran dari rezim internasional tentunya sangat penting bagi jalannya organisasi 

internasional dan juga perjanjian internasional yang memiliki dasar-dasar yang 

berasal dari teori rezim internasional karena komponen seperti norma, aturan, 

                                                             
22 Ibid 
23 Stephan Haggard and Beth A. Simmons, Theories of Internationl Regimes. International 

Organization, Vol, 41, No, 3 (Summer, 1987), hal. 491. (12/12/2018,00.21 WIB) 
24 Op. Cit  
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prosedur dalam pengambilan keputusan dalam lingkup isu-isu  internasional yang 

sedang terjadi. 

 Rezim juga dikatakan mampu mempengaruhi perilaku sebuah negara 

dengan dua cara yaitu dalam pendekatan game-theoretic dan fungsionalis. Dalam 

pendekatan game-theoretic, sebagai contoh dalam forum PBB dalam penyelesaian 

sebuah konflik internasional, negara-negara anggota permanen Dewan Keamanan 

PBB yaitu Amerika Serikat, Perancis, China, Russia, Britania Raya memiliki hak 

veto yang mampu mempengaruhi hasil dari keputusan bersama dalam sidang PBB. 

Lain halnya dengan pendekatan fungsionalis yang menjelaskan tentang kekuatan 

rezim internasional terletak pada kepatuhan yang selalu dijaga terhadap norma, 

aturan, prinsip, asas kerjasama yang telah disetujui. Hal tersebut dilakukan karena 

rezim mengizinkan anggotanya untuk saling mengkontrol perilaku satu sama lain 

sehingga melalui rezim internasional, konflik antar anggota dapat diminimalisir 

dengan cara mengkoordinasikan tingkah laku para anggota di didalamnya dan 

fungsional dari rezim internasional selanjutnya yaitu untuk mengfasilitasi 

penciptaan substantive agreement (perjanjian bersama dalam mengatur kinerja dan 

beberapa kondisi tertentu) dan hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan 

kepentingan bersama dalam setiap anggotanya. Oleh karena itu, rezim akan selalu 

dipertahankan keutuhan perilaku atau institusi mengenai pengaruhnya, sehingga 

pendekatan fungsionalis melihat rezim sebagai respon yang penting ataupun sesuai 

dengan kebutuhannya.25 

                                                             
25 Ibid., hal . 509-510 
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Dengan menggunakan teori rezim internasional yaitu segala perilaku dari 

aktor-aktor Hubungan Internasional yang mengandung prinsip, norma, aturan yang 

dapat menghasilkan sebuah kerjasama khususnya dalam pengambil keputusan, ini 

sebagai landasan penelitian penulis apakah organisasi internasional seperti ICAO 

mampu menjalankan perannya dalam melembagakan penerbangan sipil 

internasional dengan cara mengarahkan perilaku negara-negara dalam kasus MH 

17 melalui prinsip, norma, aturan, dam prosedur pengambilan keputusan. 

1.5.2 Konsep Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Kepedulian terhadap sebuah keamanan dan keselamatan penerbangan sipil 

meru pakan tugas yang ditangani langsung oleh ICAO (Organisasi Penerbangan 

Sipil Internasional). Sehingga, pada tahun 1944 dengan tujuan menerapkan 

keamanan dan keselamatan dalam transportasi udara, dimana pemerintah Amerika 

Serikat menyelenggarakan sebuah konferensi di Chicago, yang dengan melihat 

partisipasi dari kekuatan-kekuatan sekutu yang telah memenangkan Perang Dunia 

II. Pada 7 Desember 1944 terbentuk International Civil Aviation Organization yang 

berlandaskan peraturan dan norma-norma dari Konvensi Chicago. 26 

Perlu dipahami lagi bahwa terdapat perbedaan definisi dan tugasnya 

masing-masing antara  keamanan penerbangan sipil dan keselamatan penerbangan 

                                                             
26 F. Rossi Dal Pozzo, EU Legal Framework from Safeguarding Air Passenger Rights, diakses dari 

https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319080895-

c1.pdf?SGWID=0-0-45-1477003-p176795646 (27/04/2018. 02.15 WIB) 

https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319080895-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1477003-p176795646
https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319080895-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1477003-p176795646
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sipil walaupun dalam waktu yang sama kedua hal ini dapat mengancam 

penerbangan sipil menurut ICAO. 27 

Dalam peraturan ICAO pada lampiran 17 Konvensi Chicago tahun 1944, 

mendefinisikan keamanan penerbangan sipil sebagai tindakan yang berasal dari 

sumber daya manusia maupun material yang bertugas untuk melindungi 

penerbangan sipil terhadap tindakan gangguan yang akan melanggar hukum. 

Adapun langkah-langkah dalam melindungi masyarakat dari tindakan yang 

melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja  oleh  

kelompok individu, atau individu untuk mengganggu dalam  penerbangan sipil.28 

Setelah itu di tahun 2006, keselamatan penerbangan sipil di definisikan 

sebagai sebuah negara yang mampu membantu atau mengatasi masalah di dalam 

kelompok maupun di individu sesuai kebijakan yang ditentukan. Sehingga, 

keselamatan di dunia penerbangan sipil berperan untuk mengatasi masalah yang 

akan terjadi melalui tindakan antisipasi yang sesuai dalam Konvensi Chicago. 

Namun, keselamatan penerbangan sipil juga bersifat teknis yang kembali lagi pada 

ancaman dari lingkungan seperti terjadinya bencana alam dan lain-lain.29  

Konvensi melihat peran pusat yang dijalankan oleh keamanan transportasi 

udara dalam pengembangan lalu lintas udara. Dalam pembukaannya, penekanan 

besar diletakkan dalam disepakatinya prinsip-prinsip tertentu dan pengaturan agar 

penerbangan sipil internasional dapat dikembangkan dengan cara yang aman 

                                                             
27 Ibid, hal. 10 
28 Ibid 
29 Ibid 
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maupun tertib. Selain itu, dalam Pasal 44 Konvensi menetapkan bahwa  tujuan 

Organisasi yaitu untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan teknik navigasi udara 

internasional dan untuk mendorong perencanaan dan pengembangan transportasi 

udara internasional. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini, ICAO diharapkan mampu 

bertindak baik pada tingkat peradilan dan teknis. Memang, Organisasi 

mengeluarkan banyak dokumen yang berisi aturan tentang pendisiplinan 

transportasi udara dan keamanan transportasi udara.30 

Dengan semakin berkembang pesatnya penerbangan sipil di dunia, tentunya 

peran ICAO selaku badan khusus yang melembagakan penerbangan sipil dunia 

sangat krusial karena banyak kegiatan dari transportasi udara yang terkadang 

seperti kecelakaan pada saat penerbangan, kesalahan teknis dari pihak maskapai, 

dan lain-lain. Hal tersebut tentunya tak terlepas dari peran ICAO yang sesuai 

dengan ketentuan dari Konvensi Chicago untuk memberikan keamanan dengan cara 

membuat aturan dan norma yang diberlakukan untuk setiap penerbangan sipil. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

 Penulis menggunakan tipe penelitian yaitu deskriptif, dimana penulis akan 

menguraikan serta menganalisis secara objektif mengenai peran International Civil 

Aviation Organization dalam menangani kasus penembakan pesawat MH17 tahun 

2014. 

                                                             
30 Ibid 
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1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan  data studi pustaka dalam mengumpulkan data primer berupa data-

data resmi yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, skripsi 

terdahulu, berita dalam bentuk cetak maupun digital dan website dari materi terkait. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

 Penelitian yang dilakukan penulis yaitu kualitatif sehingga menggunakan 

teknik analisa yang bersifat induktif. Teknik analisa yang bersifat induktif adalah 

suatu analisa yang berdasarkan data yang diperoleh, dengan mencari data sebanyak-

banyaknya serta menyusunnya secara sistematis. Sehingga penelitian ini akan 

dikumpulkan data yang dibutuhkan mengenai peran ICAO dalam memberikan 

penanganan dan solusi dalam kasus MH 17 di wilayah timur Ukraina. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penulis dalam ruang lingkup penelitian akan membatasi data dari 

permasalahan, yang dimulai pada tahun 2014-2018 sehingga menghasilkan hasil 

pembahasan yang terarah. Dalam penelitian ini, penulis akan menentukan batasan 

materi guna menyelesaikan serta mendapatkan data yang diperlukan. 

 Batasan materi yang akan di bahas dalam penelitian ini terfokus pada 

bagaimana peran ICAO selaku aktor dari penerbangan sipil dalam melembagakan 

secara teknis dan sistematis. 
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1.7 Argumen Pokok 

 Argumen Sementara terkait International Civil Aviation Organization yang 

berperan sebagai organisasi internasional yang melembagakan penerbangan sipil 

dengan cara mengarahkan para anggotanya (negara-negara) agar mampu mencapai 

penerbangan yang sesuai dengan konsep keamanan dan keselamatan penerbangan 

sipil yaitu dengan mengatasi masalah-masalah terhadap penerbangan sipil hingga 

melindungi segenap penerbangan sipil internasional.  

ICAO hadir sebagaimana perannya sebagai forum bagi negara-negara 

anggotanya, selanjutnya sebagai instrumen yang digunakan oleh anggotanya untuk 

beberapa tujuan tertentu. Jika dilihat dari kasus penembakan pesawat MH 17 silam, 

bahwa ICAO berusaha menjalankan perannya untuk mengatasi terjadinya kembali 

insiden kecelakaan yang terjadi pada saat sebuah pesawat berpenumpang sipil 

melintasi wilayah berkonflik dengan penjagaan dan peraturan yang lebih tegas yang 

juga di bantu oleh kerja sama dari pihak maskapa, para otoritas lalu lintas udara, 

dan juga militer.  

Jika dilihat dari rezim internasional, ICAO mengedepankan asas kerjasama 

antar negara-negara yang sesuai pendekatan fungsionalis yaitu negara-negara 

mengedepankan kepentingan bersama dan patuh terhadap pada norma, aturan, 

prinsip pada Konvensi Chicago sehingga terciptanya penerbangan aman dan 

terkendali. 

Salah satu bentuk respon awal yang diambil yaitu keputusan dalam 

memberikan wewenang untuk melakukan investigasi dalam kasus penembakan 
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pesawat MH 17 terhadap Dutch Safety Board yaitu tim investigasi yang mewakili 

pemerintah Belanda, yang di sisi lain juga berinisiatif menjadi pemimpin investigasi 

karena dominasi penumpang pesawat MH 17 adalah warga negara Belanda. Lalu, 

menjadi forum beberapa negara anggota investigasi dalam pengambilan kebijakan 

dengan berpedoman pada amademen-amademen yang berasal dari Konvensi 

Chicago.  

Semua hal tersebut telah dilakukan secara baik sesuai dengan peran ICAO  

dalam melembagakan penerbangan sipil internasional dengan mengarahkan 

negara-negara anggotanya dalam membentuk kebijakan.  

1.8 Sistematika Penulisan 

No. Judul Bab Judul Sub Bab 

1. BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Masalah Penelitian   

1.3.1 Manfaat Akademis 

1.3.2 Manfaat Praktis  

1.4 Penelitian Terdahulu  

1.4.1 Tabel  Penelitian 

Terdahulu 

1.5 Teori / Konsep 

1.5.1 International Regimes 

1.5.2 Konsep Keamanan dan 

Keselamatan 

Penerbangan Sipil 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis Penelitian  

1.6.2 Teknik Pengumpulan 

Data 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7 Argumen Pokok  

1.8 Sistematika Penulisan 



 

33 
 

2. BAB II 

PANDANGAN ICAO 

TERHADAP KASUS 

PENEMBAKAN 

PESAWAT DI ATAS 

WILAYAH KONFLIK 

BERSENJATA 

2.1 Konflik Ukraina Timur 

(Donbass) sebagai Awal Kasus 

Penembakan Pesawat MH 17 

2.2 Perkembangan ICAO sebagai 

Organisasi Penerbangan Sipil 

Internasional 

2.3 Dasar Hukum dalam 

Penerbangan Sipil Internasional 

2.4 Kasus Penembakan Pesawat 

Sipil di atas Ruang Udara 

Berkonflik 

2.4.1 Kasus Penembakan 

Pesawat Sipil Korean Airlines 

Flight 007 tahun 1983 

2.4.2 Kasus Penembakan 

Pesawat Sipil Malaysia Airlines 

Flight 17 tahun 2014 

2.5 Dutch Safety Board dan Joint 

Investigation Team dalam 

Investigasi Penembakan MH 17 

3. BAB III 

ANALISA PERAN 

ICAO DALAM 

MENANGANI KASUS 

MH 17 DALAM 

PENGEMBANGAN 

KEAMANAN DAN 

KESELAMATAN 

PENERBANGAN 

SIPIL 

INTERNASIONAL 

3.1  Upaya ICAO dalam 

Menyelesaikan kasus MH 17 

3.1.1 Kebijakan ICAO dalam 

Kasus Penembakan MH 17 

3.1. 2 Kebijakan ICAO dalam 

Rute Penerbangan Sipil di atas 

Zona Konflik Pasca 

Penembakan MH 17 

3.2    Kebijakan Maskapai Malaysia 

Airlines terhadap Korban 

Penembakan Pesawat MH 17 

3.3    Proses Hukum terhadap Pelaku 

Penembakan MH 17 

3.4    Organisasi Penerbangan Sipil 

Internasional (ICAO) 

berdasarkan Teori Rezim 

Internasional 

3.5    Konsep Keamanan dan 

Keselamatan Penerbangan Sipil 

dalam Kebijakan ICAO 



 

34 
 

Melembagakan Penerbangan 

Sipil Pasca Kasus MH 17 

4. BAB IV 

PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

4.2 Saran 


