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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan disruptive passenger atau unruly passenger merupakan salah 

satu masalah yang tidak dapat diduga dalam penerbangan dan dapat 

membahayakan keselamatan penerbangan serta merugikan maskapai. Disruptive 

passenger adalah istilah yang digunakan oleh International Civil Aviation 

Organization (ICAO), sementara unruly passenger adalah istilah yang digunakan 

oleh International Air Traffic Association (IATA). 

ICAO, dalam ICAO Annex 17 to the Convention on International Civil 

Aviation (the Chicago Convention) Security Safeguarding International Civil 

Aviation Against Acts of Unlawful Interference, mendefinisikan disruptive 

passenger sebagai: “A passenger who fails to respect the rules of conduct at an 

airport or on board an aircraft or to follow the instructions of the airport staff or 

crew members and thereby disturbs the good order and discipline at an airport or 

on board the aircraft.”1 Sedangkan IATA, dalam Guidance on Unruly Passenger 

Prevention and Management, mendefinisikan unruly passenger sebagai berikut: 

“The term unruly or disruptive refers to passengers who fail to respect the rules of 

conduct on board aircraft or to follow the instructions of crew members, thereby 

                                                   
1 International Civil Aviation Organization (ICAO), Annex 17 to the Convention on 

International Civil Aviation, ICAO, 2006, hal. 1-1. 
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disturbing good order and discipline on board and compromising safety.” 2 

Melalui definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah yang 

digunakan oleh ICAO dan IATA memiliki pengertian yang sama, yakni 

penumpang yang tidak mematuhi aturan atau mengikuti instruksi dari kru pesawat, 

sehingga mengganggu ketertiban dan kedisiplinan di dalam pesawat dan dapat 

membahayakan keselamatan penerbangan. 

Unruly behaviors diklasifikasikan oleh ICAO ke dalam empat tingkatan, 

yakni: 

1. Minor threat atau disruptive behavior (verbal), contohnya adalah 

penggunaan kata-kata atau tindakan yang tidak dapat diterima terhadap kru 

pesawat, penggunaan nada atau gerakan yang tidak sopan, memprovokasi 

atau memerintahkan kru dengan perintah yang tidak beralasan, bertindak 

mencurigakan seperti diam saja atau tidak merespon, tidak mematuhi 

instruksi dari kru, melanggar ketentuan mengenai keselamatan. 

2. Moderate threat atau physically abusive behavior, contohnya adalah 

melakukan kekerasan fisik terhadap kru pesawat, pelecehan seksual, 

mengancam kru maupun penumpang lain, merusak perlengkapan darurat 

atau keselamatan di dalam pesawat, atau merusak bagian atau barang yang 

melekat pada pesawat. 

                                                   
2 International Air Traffic Association (IATA), Guidance on Unruly Passenger Prevention 

and Management, IATA, 2012 (selanjutnya disingkat IATA I), hal. 10. 
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3. Serious threat atau life-threatening behavior (or display of a weapon), 

contohnya adalah mengancam, menunjukkan atau menggunakan senjata, 

melakukan kekerasan fisik atau seksual dengan tujuan untuk melukai. 

4. Flight deck threat atau attempted or actual breach of the flight crew 

compartment, contohnya adalah masuk atau mencoba untuk masuk ke 

kokpit tanpa izin, mengancam nyawa atau melukai dalam upaya untuk 

mendapatkan akses dan kontrol terhadap pesawat, menunjukkan atau 

menggunakan senjata untuk masuk ke dalam kokpit, sabotase terhadap 

pesawat, dan tindakan-tindakan yang membuat pesawat tidak dapat terbang 

atau membahayakan keselamatan penerbangan.3 

Penanganan terhadap unruly passenger didasarkan pada Convention on 

Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft. 4  Konvensi 

tersebut telah berlaku sejak 4 Desember 1969 dan telah diratifikasi oleh 185 

negara,5 dan Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi 

                                                   
3 Ibid, hal. 26-30. 

4  Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 

ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963 (selanjutnya disebut sebagai Konvensi 

Tokyo 1963). 

5  ICAO, “Current lists of parties to multilateral air law treaties,” 

(http://www.icao.int/secretariat/legal/Lists/Current%20lists%20of%20parties/AllItems.aspx) 

diakses pada tanggal 23 September 2014. 
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Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971. 6 

Konvensi tersebut dibuat dengan tujuan: 

(1) Untuk menimbang hukum pidana yang dapat diterapkan ketika terjadi pelanggaran 

di atas wilayah yang bukan merupakan wilayah dari negara manapun, seperti laut 

bebas, atau tempat dimana pelanggaran tersebut tidak diketahui; 

(2) Mengatur hak dan kewajiban kapten penerbang terkait dengan 

pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam pesawat 

yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan; 

(3) Mengatur hak dan kewajiban pihak berwajib di tempat pesawat mendarat setelah 

terjadi pelanggaran atau tindakan yang dapat membahayakan keselamatan 

penerbangan.7 

Kasus unruly passenger bukan merupakan hal baru dalam penerbangan sipil. 

Sebelum Konvensi Tokyo 1963 disahkan, terjadi beberapa kasus yang menjadi 

awal mula pengaturan mengenai unruly passenger, salah satunya adalah kasus 

Cordova dan Santano.8 Cordova dan Santano merupakan penumpang pesawat 

milik Flying Tigers, Inc., perusahaan Amerika Serikat, dalam suatu penerbangan 

dari San Juan ke New York pada tanggal 2 Agustus 1948. Seorang pramugari 

memberitahukan Machada, kapten penerbangan tersebut, bahwa terjadi 

perkelahian antara Cordova dan Santano karena kedua penumpang tersebut mabuk. 

Machada memberikan kendali pesawat kepada ko-pilotnya dan menghampiri 

kedua penumpang tersebut. Cordova tidak dapat dikendalikan dan menyerang 

Machada serta seorang pramugari bernama Santiago. Pesawat mengalami 

kemiringan dan hilang keseimbangan karena para penumpang berusaha melihat 

                                                   
6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, 

Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077). 

7 Pablo Mendes de Leon, An Introduction to Air Law (Ninth Revised Edition), Kluwer Law 

International BV, Alphen aan den Rijn, 2012, hal. 395. 

8 United States v. Cordova, 89 F. Supp. 298 (E.D.N.Y. 1950) 
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kejadian tersebut dan berkumpul di bagian ekor pesawat. Pada saat peristiwa 

tersebut terjadi, pesawat sedang dalam keadaan terbang di atas Samudra Atlantik. 

Di pengadilan Amerika Serikat, Cordova dan Santano dibebaskan karena hukum 

Amerika Serikat tidak dapat menjangkau kasus tersebut. Hakim berpendapat 

bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena perbuatan tersebut terjadi di 

dalam pesawat dan di atas laut bebas.9 

Setelah Konvensi Tokyo 1963 disahkan, masih terdapat kesulitan dalam 

melakukan penanganan terhadap unruly passenger, terutama terkait masalah 

yurisdiksi. Dalam Konvensi Tokyo 1963, hanya dikenal state of registration dan 

juga beberapa perkecualian untuk negara lain, 10  sementara dalam hukum 

penerbangan dikenal istilah leasing, chartering, dan interchanging yang 

membebankan fungsi dan tanggung jawab state of registration kepada state of 

operator.11 Negara yang bukan state of registration tidak dapat menerapkan 

yurisdiksinya karena tidak diatur di dalam konvensi. Masalah yurisdiksi tersebut 

membuat banyak unruly passenger terbebas dari tuntutan hukum karena negara 

tempat pesawat melakukan pendaratan tidak dapat menerapkan yurisdiksinya. 

Hukum nasional berpengaruh terhadap keberlakuan Konvensi Tokyo 1963, 

karena penanganan terhadap unruly passenger didasarkan pada ketentuan hukum 

                                                   
9 Ibid. 

10 Pasal 4 Konvensi Tokyo 1963. 

11 Pasal 83bis Convention on International Civil Aviation ditandatangani di Chicago pada 

tanggal 7 Desember 1944 (selanjutnya disebut sebagai Konvensi Chicago 1944) yang 

diamandemen dengan Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil 

Aviation [Article 83 bis] ditandatangani di Montreal pada tanggal 6 October 1980 (selanjutnya 

disebut sebagai Protokol Montreal 1980). 
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pidana nasional.12 Jadi, Konvensi Tokyo 1963 dapat berlaku apabila negara sudah 

mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran di dalam hukum nasionalnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terdapat 

klasifikasi mengenai pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang 

dapat membahayakan keselamatan penerbangan dan juga sanksi yang dapat 

diterapkan.13 Selain itu, terdapat pengaturan mengenai kejahatan penerbangan 

dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan di dalam Bab XXIX-A 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 14  yang disusun berdasarkan 

Konvensi Tokyo 1963.15 

Salah satu kasus unruly passenger yang pernah terjadi di Indonesia adalah 

kasus Matt Christopher Lockley, dalam kasus ini juga terdapat permasalahan 

yurisdiksi. 16  Lockley merupakan seorang penumpang Virgin Australia 

penerbangan dari Brisbane ke Denpasar pada tanggal 25 April 2014. Penumpang 

tersebut mabuk dan menggedor-gedor pintu kokpit karena mengira bahwa pintu 

                                                   
12 Pasal 1 (1) Konvensi Tokyo 1963. 

13  Pasal 54 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956) (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009). 

14  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. 

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1946 (selanjutnya disebut sebagai KUHP). 

15  Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan 

Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan 

Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan 

Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3076). 

16  Icha Rastika, “Penumpang Mabuk di Virgin Australia Dipulangkan,” 

(http://nasional.kompas.com/read/2014/04/28/1759295/Penumpang.Mabuk.di.Virgin.Australia.Dip

ulangkan) 28 April 2014, diakses pada tanggal 25 September 2014. 
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tersebut adalah pintu kamar mandi. Kapten pengerbangan tersebut mengirimkan 

sinyal pembajakan, sehingga ketika pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai, 

Denpasar, penumpang tersebut diserahkan kepada kepolisian. Kejadian tersebut 

membuat beberapa pesawat yang akan mendarat di Bandara Ngurah Rai terpaksa 

dialihkan. Meskipun tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan 

penerbangan dan merugikan maskapai Virgin Australia maupun maskapai 

pesawat-pesawat yang pendaratannya dialihkan, Lockley dianggap tidak 

melakukan tindak pidana atau pelanggaran dan dipulangkan kembali ke Australia 

setelah diperiksa. Indonesia beranggapan bahwa kasus tersebut di luar 

yurisdiksinya, karena Australia yang memiliki kewenangan dan yurisdiksi. 

Pada tahun 2007 hingga tahun 2013, terdapat lebih dari 28.000 laporan 

kasus unruly passenger oleh anggota-anggota IATA. 17  Melihat industri 

penerbangan yang berkembang dan banyaknya kasus unruly passenger yang 

setiap tahun jumlahnya meningkat, ICAO mengamandemen Konvensi Tokyo 

1963 untuk memperkuat dasar hukum bagi maskapai dan kru pesawat dalam 

melakukan penanganan terhadap unruly passenger. Draft amandemen terhadap 

Konvensi Tokyo 1963 telah didiskusikan dalam Konferensi Internasional 

mengenai Hukum Udara ICAO di Montreal pada tanggal 26 Maret hingga 4 April 

                                                   
17 IATA, “Unruly Passengers”, (http://www.iata.org/policy/Pages/tokyo- convention.aspx) 

diakses pada tanggal 12 September 2014. 
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2014 yang menghasilkan Protocol to Amend the Convention on Offences and 

Certain Other Acts Committed on Board Aircraft.18 

Dalam Protokol Montreal 2014 terdapat beberapa perubahan. 

Perubahan-perubahan tersebut terkait dengan perluasan dari definisi in flight, 

penambahan yurisdiksi yang awalnya hanya state of registration, cakupan 

konvensi, kewenangan dan imunitas kapten penerbang, penambahan status in 

flight security officers (IFSOs), prosedur penanganan, ekstradisi, dan ganti rugi 

atas kerugian yang diakibatkan oleh unruly passenger (right of recourse). 

Protokol tersebut akan berlaku ketika 22 negara sudah meratifikasi, dan Indonesia 

belum termasuk sebagai negara yang meratifikasi protokol tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi 

ini adalah: 

(1) Yurisdiksi dan kewenangan negara dalam menangani unruly passenger 

berdasarkan hukum internasional. 

(2) Pengaturan terkait unruly passenger dalam hukum nasional Indonesia. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan penelitian ini adalah: 

                                                   
18 Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on 

Board Aircraft ditandatangani di Montreal pada tanggal 4 April 2014 (selanjutnya disebut sebagai 

Protokol Montreal 2014). 
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1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai yurisdiksi dan kewenangan negara 

dalam menangani unruly passenger dalam hukum internasional. 

2. Untuk mengetahui pengaturan terkait unruly passenger dalam hukum 

nasional Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan 

kontribusi dalam perkembangan hukum di bidang Hukum Udara, khususnya yang 

mengenai penanganan terhadap unruly passenger dan kaitannya dengan 

keselamatan penerbangan dalam hukum internasional maupun hukum nasional 

bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum. 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

yuridis normatif, yakni penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang 

berlaku. Peraturan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan penanganan 

terhadap unruly passenger berdasarkan perjanjian internasional dan 

perundang-undangan nasional. 

1.5.2. Pendekatan Masalah 

Penulisan skripsi ini disusun menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu: 

a. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan 

menggunakan perjanjian internasional, yakni Konvensi Tokyo 1963 dan 
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Protokol Montreal 2014, serta perjanjian internasional terkait lainnya, 

yakni Konvensi Chicago 1944 dan Montreal Protocol 1980. Selain itu, 

perundang-undangan nasional juga digunakan dalam penulisan, yakni 

KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, serta 

perundang-undangan lainnya. 

b. Pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk 

memperbandingkan peraturan lama yang ada di dalam Konvensi Tokyo 

1963, peraturan baru yang ada di dalam Protokol Montreal 2014, dengan 

KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. 

c. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk menelaah kasus-kasus 

yang relevan dengan isu hukum. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan 

putusan-putusan pengadilan luar negeri maupun Indonesia yang telah 

memiliki kekuatan tetap. 

1.5.3. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini 

terdiri dari dua bahan hukum, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan 

sekunder. 

a. Bahan hukum primer: 

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

diperoleh dari perjanjian internasional, perundang-undangan nasional, dan 

putusan pengadilan dari negara asing. 
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Perjanjian internasional: 

- Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board 

Aircraft (Konvensi Tokyo 1963). 

- Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts 

Committed on Board Aircraft (Protokol Montreal 2014). 

- Convention on International Civil Aviation (Konvensi Chicago 1944). 

- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Konvensi 

Den Haag 1970). 

- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 

Civil Aviation (Konvensi Montreal 1971). 

- Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International 

Civil Aviation (Konvensi Beijing 2010). 

- Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International 

Civil Aviation [Article 83 bis] (Protokol Montreal 1980). 

- Memorandum of Understanding between the Government of the Republic 

of Indonesia and the Government of Australia on the Deployment of 

In-Flight Security Officer. 

Perundang-undangan nasional: 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP). 
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- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi 

Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971 

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3077). 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4956). 

- Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1987 tentang Pengesahan Protocol 

Relating to an Amendment to the Convention on International Civil 

Aviation (83 bis) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 

Nomor 26). 

Putusan pengadilan negara asing: 

- Eid & Ors v. Alaska Airlines Inc 621 F.3d 858. 

- R. v. Martin (1956) 2 Q.B. 272. 

- United States v. Cordova, 89 F. Supp. 298 (E.D.N.Y. 1950). 

- Zervignon v. Piedmont Aviation, Inc., 558 F. Supp. 1305 (S.D.N/Y.). 

- Zikry v. Air Canada, CF No. 1716/05A. 

b. Bahan hukum sekunder: 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki relevansi 

dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel 

hukum, serta pendapat para ahli yang dimuat di media massa dan media internet, 
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dan dokumen-dokumen yang dirilis oleh ICAO dan IATA sebagai penunjang 

bahan hukum primer. 

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan 

terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh melalui media 

internet, kemudian semua bahan hukum itu diolah untuk digolongkan dan diteliti 

sesuai materi yang akan dibahas dan dihubungkan dengan perjanjian internasional 

dan perundang-undangan terkait. Semua bahan hukum yang telah diolah akan 

dirumuskan dalam bentuk permasalahan dan kesimpulan. Hasil penelitian dari 

skripsi ini merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. 

1.5.5. Analisis Bahan Hukum 

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisan secara deskriptif 

komparatif, yaitu bahan hukum dari studi kepustakaan dievaluasi untuk kemudian 

dilakukan studi perbandingan dan ditarik suatu kesimpulan dan jawaban dari 

permasalahan yang dikemukakan. 
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