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enjelasan kami: Fase penerbangan yang didata oleh Boeing ini adalah di saat Taxi, Take-off, Initial climb, Climb, Cruise, 

Descent, Initial Approach, Final Approach dan Landing. Jumlah persentase tidak mencapai angka 100 % karena 

penggenapan. Penerbangan  yang didata adalah lama penerbangan dengan  rata-rata 1,5 jam. Waktu Cruise merupakan 

waktu terlama, mencapai 57% dari total flight time. Waktu Final Approach dan Landing mencapai 4% dari lama 

penerbangan. Tulisan ini bersumber dari Boeing Statistical Summary 2017  dan diolah oleh:  indonesia-icao.org. 

 

Jumlah Kecelakaan Fatal (dalam %): 

 Fase Taxi : jumlah kecelakaan fatal (dengan memakan korban jiwa) mencapai 10% dari total kecelakaan yang terjadi pada 

priode 2007 -2016; 

 Fase Take-off dan Initial Climb : yang terdiri fase take-off (6%) dan fase initial climb (6%) mencapai 12% dari total keseluruhan; 

 Fase Climb : 6%; 

 Fase Cruise : 11%; 

 Fase Descent : 3%; 

 Fase Initial Approach : 8%; 

 Fase Final Approach dan Landing : 48%. 

Jumlah korban meninggal (dalam angka dan %): 

 Fase Taxi : Di dalam pesawat 0 (On board =0%), selain di dalam 6; 

 Fase Take-off dan Initial Climb : Di dalam pesawat 100 (On board = 7%), selain di dalam 4; 

 Fase Climb : Di dalam pesawat 206 (7%), selain di dalam 4; 

 Fase Cruise : Di dalam pesawat 617 (22%), selain di dalam 7; 

 Fase Descent: Di dalam pesawat 74 (3%), selain di dalam 2; 

 Fase Initial Approach : Di dalam pesawat 456 (16%), selain di dalam 6; 

 Fase Final Approach : Di dalam pesawat 730 (26%), selain di dalam 15; 

 Fase Landing : Di dalam pesawat 571 (20%), selain di dalam 15. 

Statistik kecelakaan ini telah menggambarkan kejadian sebenarnya bahwa fase kritis adalah : take-off, initial climb, climb,  cruise, 

descent, initial approach, final approach dan landing. 

Kesimpulan : Final Approach dan Landing merupakan fase  paling banyak terjadinya  kecelakaan fatal (48%), disusul oleh fase take-off 

dan initial climb (13%). Fase ini dikenal sebagai Fase Kritis dalam penerbangan. 

Khusus untuk fase cruise yang memiliki waktu 57% dari total flight time, jumlah  kecelakaannya di bawah fase take-off dan intial climb 

yaitu, 11%,  namun jumlah korban meninggal mencapai 617 (22%). 


