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ANALISIS KASUS JATUHNYA PESAWAT MALAYSIA AIRLINES MH-17
Irwandatullah Manuhutu
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Email: Manuhutu@ymail.com

Abstrak

Pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH-17 jatuh di Ukraina saat sedang dalam rute
penerbangan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur. Pesawat ini berdasarkan penyelidikan yang
dilakukan oleh komte investigasi Rusia, di duga jatuh setelah dihantam dengan rudal Buk-M3 yang
diluncurkan dari kawasan yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur. Dimana jatuhnya
pesawat yang membawa penumpang dari berbagai negara ini menimbulkan konflik karena diduga adanya
penyerangan terhadap pesawat sipil daalam keadaan damai. Untuk itu tim investigasi independen yang
dipimpin oleh Belanda telah dibentuk untuk mencari tahu penyebab jatuhnya pesawat tersebut dan kepada
siapa pertanggungjawaban dapat dimintakan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penembakan, Pesawat Sipil.

PENDAHULUAN

Wilayah

kedaulatan

suatu

Negara

Kedaulatan merupakan hal yang sangat

mencakup wilayah daratan dan wilayah udara,

penting bagi setiap Negara. Dimana kedaulatan

serta terdapat beberapa Negara yang beruntung

diartikan sebagai kekuasaan atas suatu wilayah,

yang dapat memiliki wilayah laut. Kedaulatan

sehingga pada saat Negara memiliki kedaulatan

Negara diwilayah udara membuat Negara berhak

atas suatu wilayah maka Negara tersebut dapat

untuk menerapkan atau menegakkan hukum

melaksanakan yurisdiksinya diwilayah tersebut.

diwilayahnya tersebut dan menggunakannya

Dimana yang di maksud dengan yurisdiksi

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

adalah kewenangan Negara untuk menegakkan

negara. Wilayah udara yang dimiliki suatu

hukum diwilayahnya.

Negara, bukan hanya dibutuhkan oleh Negara

