
Ketidakseimbangan Mengakibatkan Kecelakaan Fatal 

 

Pesawat dalam keadaan tidak seimbang sangat berbahaya, karena dapat menjadi tidak stabil dalam proses manuver 

lepas landas.   Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak seimbang adalah terkait dengan titik berat CG (center of 

gravity) yang tidak benar letaknya.  Kondisi ini benar-benar dialami oleh penerbangan teramat singkat  maskapai 

Air Midwest nomor penerbangan 5481  ketika  

sedang melayani penerbangan berjadwal dari 

Charllote Douglas International Airport, Charllote, 

North Carolina ke Greenville Spartanburg 

International Airport, Greer, South Carolina. 

Penerbangan menuju Greenville itu dilayani oleh 

jenis pesawat jenis Beechcraft 1900D dengan 

registrasi N233YV yang baru berusia 7 tahun dan 

masih tergolong baru dengan akumulasi jam terbang 

sebanyak 15.003 jam operasi. Maskapai lokal Air 

Midwest  beroperasi melayani rute ini berdasarkan 

perjanjian kerjasama berbentuk franchise  dengan 

maskapai US Airways, yang berarti penumpang yang 

diangkutnya adalah merupakan penumpang yang 

berasal dari pembukuan maskapai induknya yaitu US 

Airways. Jarak  sejauh ±511 km antara kedua bandar 

udara itu, sebenarnya dapat ditempuh dalam waktu ± 45 menit, namun ternyata tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya oleh pesawat ini. Pesawat baling-baling  twin engines  yang masuk kategori handal, kala itu dipiloti oleh 

kapten penerbang termuda di maskapai itu,   yang juga seorang wanita,  bernama Katie Leslie yang baru berumur 

25 tahun. First Officer  penerbangan ini adalah co-pilot Jonathan Gibbs, 27 yang  mengantongi 706 jam terbang di 

jenis pesawat ini. 

Kejadian yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2003 tersebut, di awali ketika pesawat ini baru saja lepas landas dan 

masih berada diketinggian yang sangat rendah, ketika pesawat melakukan pergerakan arah heading (hidung 

pesawat) yang terus mendongak ke atas tanpa dapat 

dikendalikan. Menghadapi situasi tidak normal 

tersebut, Kapten Leslie segera berusaha   

menormalkan kembali posisi pesawat dengan 

memaksakan menurunkan hidung pesawat, di saat 

hidung pesawat itu terus mendongak hingga 20˚ ke 

atas secara cepat (rapidly pitch-up) dan terus 

mendongak hingga mencapai sudut  maksimum yaitu 

54˚. Ketinggian pesawat ketika itu juga masih sangat 

rendah yakni, 90 kaki, dan terus bergerak menaik ke 

ketinggian 1.160 kaki di atas permukaan tanah 

dengan arah hidung masih ke atas. Peringatan stall 

pesawat berbunyi terus tanpa dapat di atasi. Kapten 

Leslie terus berusaha mengatasi masalah ini dengan menurunkan hidung pesawat, namun upaya itu sia-sia.  

Tindakan itu disebut sebagai Loss of Picth Control During Take-off. Terhitung, 35 detik setelah waktu lepas landas, 

tanpa dapat dikendalikan lagi, pesawat itu menukik dan jatuh di atas bangunan hanggar.  



Setelah badan penyelidik kecelakaan nasional Amerika (NTSB) bersama otoritas penerbangan federal (FAA), 

melakukan penyelidikan atas jatuhnya pesawat tersebut, ditemukanlah faktor utama penyebabnya, yaitu hilangnya 

kendali pitch pesawat saat lepas landas. Hilangnya kontrol pitch tersebut disebabkan oleh kegagalan  dari sistem 

pengendali elevator (yang baru saja diperbaiki) dan diperparah oleh tidak benarnya perhitungan berat (weight and 

balance). Hilangnya kendali pitch pesawat di saat lepas landas, disebabkan oleh 6 faktor  yang dinyatakan oleh NTSB 

dalam laporan akhir, 2 diantaranya adalah terkait  masalah pengawasan dari FAA dan pedoman perawatan 

maskapai yang tidak memenuhi standar. Para 

penyelidik meyakini bahwa telah terjadi 

kesalahan perhitungan dalam weight and balance 

yaitu  perhitungan pembobotan orang dan barang, 

sehingga   pesawat mengalami 

ketidakseimbangan. Sesuai ketentuan 

penerbangan sipil, sebuah pesawat baru dapat 

dinyatakan boleh beroperasi setelah dilakukan  

pengesahan weight and balance oleh kapten pilot 

dengan penandatanganannya di kolom lembar 

pengesahan. Kesalahan menghitung weight and 

balance terhadap bobot orang (terangkut) dan 

penempatan barang yang salah dapat menjadikan 

titik berat pesawat atau dikenal dengan Center of 

Gravity tidak tepat dan selanjutnya akan menyebabkan ketidakseimbangan pesawat dan berakibat pesawat 

menjadi unstable (tidak stabil). Weight and Balance adalah perhitungan penting yang harus dilakukan sebelum 

pesawat dinyatakan laik untuk terbang. Tugas penghitungan ini dilakukan  oleh petugas darat khusus berlisensi, 

untuk  menghitung berat dan mengatur penempatan yang benar baik untuk  orang maupun barang, yang akan 

diangkut  pesawat secara benar agar pesawat stabil dan seimbang tanpa melebihi batas maksimum berat 

kemampuan pesawat yang telah ditetapkan. Pesawat N233YV, 2 hari sebelum  kecelakaan diperbaiki bagian 

elevator-tab nya. 

Dalam musibah kecelakaan fatal ini, petugas darat yang bertanggungjawab atas  weight and balance pesawat ini, 

melakukan penghitungan berat setiap orang yang diangkut secara rata-rata yaitu 200 lbs (90,7 kg/orang). Ketentuan 

ini sebenarnya merupakan aturan yang sudah tidak dipergunakan lagi, karena FAA telah memberlakukan ketentuan 

terkait berat penumpang dan awak harus dihitung secara sebenarnya satu persatu bukan berdasarkan nilai rata-

rata lagi. Penghitungan berdasarkan berat rata-rata orang terangkut,  merupakan salah satu penyebab bobot 

pesawat menjadi tidak akurat, bahkan dapat berlebih (overloaded). Ketika bobot pesawat berada pada atau di 

bawah batas yang diizinkan untuk konfigurasinya (pada saat parkir, manuver di darat, take-off atau pendaratan) 

dan pusat gravitasinya berada dalam kisaran yang diizinkan, dan keduanya akan tetap demikian selama 

penerbangan, maka pesawat dinyatakan memiliki berat yang sesuai dan memiliki titik  keseimbangan yang benar. 

Pesawat yang dipiloti oleh kapten Leslie ini pada saat kejadian mengalami kelebihan berat dan juga mengalami 

ketidakseimbangan dalam penataan barang di ruang kargo pesawat. Menetapkan berat ke-21 orang yang diangkut 

dengan  dirata-ratakan seberat 200 lbs/orang mengakibatan terjadinya kesalahan hitung. Pesawat mengalami 

ketidakseimbangan yang menjadikan performance manuver pesawat menjadi tidak stabil. Berat penumpang 

menjadi masalah pada jenis pesawat komersial berukuran kecil. Pesawat yang lepas landas dalam kondisi unstable 

dapat menjadikan posisi hidung pesawat terus mendongak ke atas hingga  melewati batas sudut maksimum. 

Pesawat tidak dapat memperbaiki posisinya ke kondisi normal dan daya angkatnyapun hilang ketika ketinggiannya 



masih 1.160 kaki. Dalam gambar animasi yang dibuat 

NTSB di atas, terlihat pesawat terbalik di saat 

kecepatannya 37 knots sebelum akhirnya jatuh 

menukik. Pesawat terhempas ke darat menimpa 

bangunan hanggar tanpa dapat dikendalikan sama 

sekali. Seluruh PoB (persons on board) yang 

berjumlah 21 orang  (19 penumpang + 2 cockpit crew), 

tidak ada satupun yang selamat. Di gambar sebelah 

terlihat  tugu peringatan (memorial) di lokasi 

jatuhnya pesawat N233YV, dengan pencantuman 

nama ke-21 korban yang meninggal. 

In Loving Memory of those lost January 8,2003   

aboard  Flight 5481 

May God’s Eternal Light Shine Upon Them....... 

 

(Sumber: ASN, Quora dan Wikipedia English Version) 

 

 

 


