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PEDOMAN PENANGANAN PESAWAT UDARA ASING SETELAH PEMAKSAAN
MENDARAT
(FORCE DOWN)
1.

INTERSEPSI
a. Pelaksanaan intersepsi oleh pesawat tempur TNI Angkatan Udara
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan
Prosedur Tetap Kohanudnas.
b. Pesawat udara yang melakukan intersepsi akan memberikan instruksi
pemaksaan mendarat (force down) ke Bandar Udara / Lanud terdekat
yang sesuai dan dapat dituju.
c.
Petugas Military Civil Coordination (MCC) menyampaikan tentang akan
dilaksanakan tindakan pemaksaan mendarat (force down) terhadap
pesawat udara (Laporan Sasaran/Lasa X) kepada Petugas Air Traffic
Control (ATC) melalui Manager Operasi Air Traffic Services (ATS) Unit
setempat.
d. Petugas MCC melaporkan isi berita kepada Komandan Pangkalan
Udara tentang:
1) Tipe dan registrasi pesawat udara
2) Negara asal.
3) Bandar udara keberangkatan.
4) Route of flight.
5) Bandar Udara / Lanud tujuan.
6) Estimated Time Arrival (ETA).
e.
ATS unit mengatur prioritas pendaratan sebagai berikut:
1) Pesawat Lasa X
2) Pesawat udara yang melakukan intersepsi (bila diperlukan).
3) Pesawat udara lain diusahakan “Holding” di tempat yang aman
atau mengikuti instruksi petugas ATC.

2.

PROSEDUR PENANGANAN SEBELUM PESAWAT UDARA MENDARAT
a. Komandan Pangkalan Udara TNI AU selaku komandan operasi
penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat melakukan
kegiatan sebagai berikut:
1) Berkoordinasi dengan Instansi terkait yang meliputi Imigrasi, Bea
dan Cukai, Karantina, dan Penyelenggara Bandar udara.
2) Mengendalikan semua unsur pelaksana dalam
kegiatan
pemaksaan mendarat (force down) di wilayah yang mejadi
tanggung jawabnya.
b. Masing-masing K/L dan instansi terkait di bawah koordinasi
Danlanud melaksanakan:
1) Penyiapan personel / Tim Investigasi Terpadu yang dipimpin oleh
TNI AU (TNI AU, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kesehatan Bandar
udara, Karantina, Inspektur Penerbangan, dan Penyidik terkait)
pada kesempatan pertama
2) Penyiapan segala sarana/prasarana (dalam pelaksanaannya
dapat bekerjasama dengan Bandar udara setempat) meliputi:
a) Tempat parkir di area isolasi
b) Apron Movement Control (AMC)
c)
Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran (PKP-PK).
d) Mempersiapkan Alat Pelindung Diri (APD) oleh Tim
Kesehatan Bandar udara.
e)
Tim pengamanan dan pertahanan Pangkalan Udara
f)
Ruang interogasi.
c.
Untuk bandar udara yang tidak terdapat pangkalan udara TNI AU:
1) Kepala Bandar udara mengendalikan semua unsur pelaksana
sebelum kedatangan Komandan Pangkalan dan Tim penyelidik
TNI AU serta menyiapkan sarana meliputi:
a) Airport Security Committee dan Airport Emergency Committee
b) EOC (Emergency Operation Center)
c)
Tempat parkir di area isolasi
d) Aviation Security (Keamanan Bandar udara)
e)
Apron Movement Control (AMC)
f)
Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran (PKP-PK).
g)
Personel Kesehatan Bandar udara
h) Ruang interogasi.
2) Setelah kedatangan Komandan Pangkalan dan Tim Penyelidik TNI
AU, Kepala Bandar udara segera menyerahkan komando
penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat kepada
Komandan Pangkalan TNI AU.

3.

PROSEDUR PENANGANAN SETELAH PESAWAT UDARA MENDARAT
a. Apron Movement Control (AMC) memandu pesawat udara menuju
tempat parkir di area isolasi.
b. Pengamanan:
1) Untuk bandar udara yang terdapat pangkalan TNI AU, Tim
pengamanan dan pertahanan pangkalan udara disiapkan di
sekitar
runway
pendaratan
pesawat
udara
sesuai
kebutuhan/sesuai tingkat ancaman
2) Untuk Bandar udara yang tidak terdapat pangkalan TNI AU,
Kepala Bandar udara memerintahkan keamanan bandar udara
untuk melakukan sterilisasi isolated parking area dan mengambil
alih sementara pengamanan pesawat udara serta memastikan
tidak ada pihak lain masuk atau mendekati area tersebut.
c.
Seluruh pendukung operasi berkumpul di titik kumpul, untuk PKP-PK
siap sesuai prosedur.
d. Komandan Lanud atau Kantor Otoritas Bandar Udara ( KOBU )
berkoordinasi dengan Perum LPPNPI dan Penyelenggara Bandar udara
jika diperlukan untuk menyatakan Aerodrome Closed melalui NOTAM.

4.

PROSEDUR PENANGANAN SETELAH PESAWAT UDARA PARKIR
a. Parking Master/Marshaller memberi isyarat kepada Pilot In Command
untuk segera mematikan mesin pesawat udara (engine shutdown)
dibantu dengan Auxiliary Power Unit (APU)/ Ground Power Unit (GPU)
b. Tim pertahanan pangkalan udara atau Tim keamanan bandar udara
melaksanakan pengamanan sesuai kebutuhan/sesuai tingkat
ancaman
c.
Di Bandar udara yang tidak terdapat Pangkalan TNI AU, sebelum
kedatangan Tim Penyelidik TNI AU, awak pesawat udara tetap berada
di pesawat dalam pengawasan Tim Keamanan Bandar udara
d. Komandan pangkalan TNI AU akan menentukan tim yang
melaksanakan pemeriksaan di pesawat udara (Tim Kesehatan dari
Kantor Kesehatan Pelabuhan/Karantina Kesehatan, Imigrasi dan Bea
dan Cukai)

5.

PROSEDUR PENANGANAN SETELAH MESIN PESAWAT UDARA
DIMATIKAN DAN PINTU DIBUKA
a. Komandan pangkalan TNI AU memerintahkan tim yang ditunjuk
untuk melaksanakan pemeriksaan di pesawat udara.
b. Urutan Tim yang melaksanakan pemeriksaan, berdasarkan
pertimbangan informasi awal identitas pesawat udara (negara asal dan
muatan).
c.
Tim tersebut mempunyai tugas dan fungsi:
1) Tim Penyelidik awal TNI AU melaksanakan pemeriksaan awak
pesawat udara dan pesawat udara serta dokumen berdasarkan
informasi awal identitas pesawat udara
2) Karantina Kesehatan:
a) Melaksanakan pemeriksaan dokumen kesehatan dan faktor

d.
e.
f.

g.

h.

risiko kesehatan pada alat angkut, orang, dan barang.
b) Jika tidak ditemukan penyakit dan faktor risiko kesehatan,
Karantina Kesehatan dapat memberikan persetujuan bebas
karantina dan melaporkan kepada Komandan Operasi
c)
Jika ditemukan penyakit maupun faktor resiko kesehatan,
melaporkan kepada Komandan Operasi, selanjutnya
dilaksanakan tindakan kekarantinaan kesehatan (meliputi
karantina, rujuk, isolasi, vaksinasi, ataupun penyehatan dan
pengamanan lingkungan, dsb)
3) Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai:
Petugas Imigrasi dan Petugas Bea dan Cukai apabila diperlukan
dapat menaiki pesawat udara dan melakukan prosedur
pemeriksaan terhadap:
a) Manifest dan general declaration pesawat udara
b) Menghitung jumlah awak pesawat udara dan penumpang
Tim penyelidik awal TNI AU akan memberikan tanda aman setelah
selesai dilakukan pemeriksaan awal oleh Tim Karantina, Imigrasi dan
Bea dan Cukai.
Awak pesawat udara dan penumpang dibawa menuju ruang interogasi,
dikawal oleh Tim penyelidik TNI AU
Komandan Operasi segera membuat laporan kronologis
pemaksaan mendarat (force down) pesawat udara kepada
Komando Atas secara berjenjang dengan tembusan kepada
Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia cq. Direktorat
Jenderal Protokol dan Konsuler serta tindakan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan awal untuk menyampaikan
notifikasi kekonsuleran kepada perwakilan negara pesawat
udara tersebut terdaftar.
Apabila ditemukenali ada hal-hal yang mencurigakan maka Tim
penyelidik awal TNI AU akan melaksanakan pemeriksaan kargo
bawaan pesawat udara bersama dengan pihak Karantina Bandar
udara, Bea dan Cukai.
Tim Investigasi terpadu melaksanakan proses Investigasi dan
Penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran
penerbangan wilayah udara Republik Indonesia atau pelanggaran
pidana oleh pesawat udara/awak pesawat udara tersebut, yang
meliputi :
1) Badan Karantina Pertanian:
a) Tindakan Karantina Hewan
Jika ditemukan media pembawa berupa hewan, bahan asal
hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau benda lain maka
dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Hewan, dan
tindakan
selanjutnya
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang karantina hewan.
b) Tindakan Karantina Tumbuhan
Jika ditemukan media pembawa berupa tumbuhan dan

2)

3)

4)

bagian-bagiannya dan/atau benda lain maka dilakukan
pemeriksaan oleh Petugas Karantina Tumbuhan, dan
tindakan
selanjutnya
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan:
Jika ditemukan barang yang berupa ikan dan/atau hasil
perikanan maka penanggung jawab atau instansi yang berwenang
yang dalam hal ini Ketua Tim Penyelidik segera memberitahukan
kepada petugas karantina Ikan, dan tindakan selanjutnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina
ikan.
Direktorat Jenderal Imigrasi:
Dalam hal diputuskan oleh Ketua Tim Penyelidik bahwa
penumpang dan awak pesawat udara harus turun dan memasuki
wilayah Indonesia, maka akan dilakukan pemeriksaan
keimigrasian sebagai berikut:
a) Memeriksa dokumen perjalanan atau paspor kebangsaan
meliputi pemeriksaan fitur pengaman, keabsahan, masa
berlaku dokumen perjalanan, mencocokkan foto dan
identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan sesuai
dengan pemegangnya
b) Memverifikasi data penumpang dalam daftar Pencegahan
dan Penangkalan
c)
Melakukan
perekaman
perlintasan
apabila
yang
bersangkutan akan diizinkan masuk ke wilayah NKRI
d) Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan
awal terhadap alat angkut, pejabat pemeriksa menerakan
Tanda Masuk atau Tanda Keluar
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Dalam hal diputuskan oleh Ketua Tim Penyelidik bahwa
penumpang dan awak pesawat udara harus turun dan memasuki
wilayah Indonesia, maka akan dilakukan pemeriksaan
kepabeanan sebagai berikut:
a) Petugas Bea dan Cukai memasuki pesawat udara dan
melaksanakan prosedur pemeriksaan terhadap:
(1) General Declaration pesawat udara dan/atau manifes
kargo udara.
(2) Pesawat udara, barang bawaan penumpang, dan barang
awak pesawat udara untuk memastikan tidak adanya
barang larangan, barang diduga terkait dengan
tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara
serta untuk mengantisipasi importasi barang yang tidak
memenuhi ketentuan kepabeanan.
b) Dalam hal diperlukan, petugas Bea dan Cukai dapat
melaksanakan
pemeriksaan
barang
kargo
untuk
memastikan tidak adanya barang larangan, barang diduga

c)

terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas
negara serta untuk mengantisipasi importasi barang yang
tidak memenuhi ketentuan kepabeanan.
Apabila diketemukan barang larangan, barang diduga terkait
dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara
serta untuk mengantisipasi importasi barang yang tidak
memenuhi ketentuan kepabeanan, petugas bea dan cukai
dapat melaksanakan pembongkaran dan/atau pemeriksaan
lanjutan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

6.

PROSEDUR PENYELESAIAN SANKSI
a. Ditjen Perhubungan Udara menetapkan pengenaan sanksi
administratif dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Setelah menerima informasi dari Tim Penyelidik TNI AU, Inspektur
Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara melakukan pemeriksaan
dan membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Apabila terdapat
pelanggaran
pidana
penerbangan
maka
dilaksanakan
penyelidikan lanjutan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dan berkoordinasi dengan Tim Penyelidik TNI AU.
2) Proses
pengenaan
sanksi
administratif
berupa
denda
administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku di bidang penerbangan.
b. Pelanggar dapat mengurus Izin Terbang (Flight Clearance) terdiri dari
Diplomatic Clearance, Security Clearance, dan Flight Approval melalui
Perwakilan yang ada di Indonesia, Agen Pengurus Ijin Terbang,
maupun Perwakilan Diplomatik dari Negara Asal Pesawat udara
tersebut setelah adanya jaminan bahwa pihak pelanggar akan
menyelesaikan kewajiban pembayaran denda administratif sesuai
ketentuan yang berlaku
c.
Apabila terdapat tindak pidana maka Komandan Operasi
menyerahkan proses hukum kepada penyidik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7.

PROSEDUR TAMBAHAN TERHADAP PESAWAT UDARA NEGARA /
MILITER ASING
a. Tim penyelidik awal TNI AU melaksanakan :
1) pemeriksaan terhadap segala dokumen yang sudah diamankan
terkait dengan dokumen Diplomatic Clearance dan Security
Clearance, apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan dokumen
tersebut akan dilaporkan kepada Komando Atas dan tidak
memberikan izin untuk melakukan penerbangan sampai ada
putusan selanjutnya dari Komando Atas.
2) Berita Acara Wawancara terhadap awak pesawat udara yang
sudah di tempatkan di ruang interogasi dengan tujuan
memperoleh informasi yang dibutuhkan terutama ada tidaknya
kegiatan Spionase yang dilakukan terhadap Negara Indonesia.
b. Selama proses pemeriksaan, awak pesawat udara dan penumpang

c.
d.

tidak diperbolehkan meninggalkan tempat yang telah disiapkan
dengan Terpadu mempertimbangkan kebijakan Komandan Lanud dan
Komando Atas.
Komandan Operasi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komando
Atas sesuai dengan hirarki dan menunggu arahan lebih lanjut dari
Komando atas.
Komandan Operasi akan memberikan izin untuk melanjutkan
penerbangan apabila telah ada arahan lebih lanjut dari Komando Atas
dan segala dokumen yang diperlukan telah dipenuhi

8.

PEMBIAYAAN
a. Biaya Operasional penanganan pesawat udara asing setelah
pemaksaaan mendarat (force down) sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing Kementerian dan Lembaga.
b. Biaya yang timbul akibat penanganan pesawat udara setelah
pemaksaan mendarat (force down) meliputi pesawat udara, awak
pesawat udara dan penumpang menjadi tanggungjawab pengangkut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan
oleh Kementerian Perhubungan.
c.
Biaya yang timbul akibat penanganan pesawat udara negara / militer
asing setelah pemaksaan mendarat (force down) menjadi tanggung
jawab negara asal pesawat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan
Kementerian Luar Negeri.

9.

PENUTUP
a. Pesawat udara asing yang dipaksa mendarat diizinkan melanjutkan
penerbangan setelah mendapatkan izin terbang (Flight Clearance).
b. Tim Investigasi terpadu akan membuat laporan investigasi, kemudian
hasilnya akan dilaporkan kepada Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM
(Keimigrasian), Kementerian Pertahanan/TNI/TNI AU, Perum LPPNPI
(Airnav Indonesia), PT. Angkasa Pura I (Persero), dan PT. Angkasa Pura
II (Persero).
c.
Jangka Waktu Penanganan Pemaksaan Mendarat (force down) oleh
K/L dan Instansi terkait dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari
kalender.

